
 

 

 

 

الديباج الوضي : الكتاب 
اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف إبراىيـ بف عمي الحسيني المتوفى : المؤلؼ 

  ىػ749سنة 

. لـ يطمعوا عميو:(لـ َيَر الناس عيبو)
أراد أف الجبللة والميابة تكوف لئلنساف مف جية إكثاره لمصمت (: بكثرة الصمت تكوف الييبة )[217]

يثاره لو . وا 
. أي وباإلنصاؼ لمحقوؽ واالعتراؼ بيا: (وبالنََّصَفة)
. لؾ ويزداد اإلخواف كثرة: (يكثر الواصموف)
. أي وباإلحساف إلى الخمؽ ترتفع األقدار عند اهلل وعند الخمؽ: (وباإلفضاؿ تعظـ األقدار)
. تكمؿ ويعمو أمرىا؛ ألف التكبر نقص ليا ووضع مف حاليا: (وبالتواضع تتـ النعمة)
. أي األثقاؿ: (باحتماؿ المؤف)
. ارتفاع القدر: (يجب السؤدد)
. الحسنة المنصفة الصادقة: (وبالسيرة العادلة)
. أي المغالب: (ُيْقَيُر المناوئ)
. بالصبر عمى أذاه واإلعراض عنو(: بالحمـ عف السفيو(1)و)
. جمع ناصر، وىو قميؿ في جمع فاعؿ كاألشياد في جمع شاىد: األنصار: (تكثر األنصار عميو)
. جمع حاسد، وىو الذي يريد تحويؿ نعمة غيره إليو(: العجب لغفمة الحساد )[218]
يعني أف الحسد يضر باألجساـ، فكيؼ غفموا عنو، وىذا عظيـ مف حاؿ : (!عف سبلمة األجساد)

ذىابيا، فإنو مضر باألجساـ أيضًا في إسقاميا  الحسد فإنو كما ىو مضر باألدياف في إبطاليا وا 
ذىاب غضارتيا وحسنيا . وا 

المعنى في ىذا أف كؿ مف استشعر طمعًا فإنو يكوف موثقًا بالذؿ (: الطامع في وثاؽ الذؿ )[219]
. والميانة، يشبو حالو بحاؿ مف أوثؽ ِفْيِو، فيو ال يزاؿ فيو متصبًل بو

. يشير بيذا إلى تحصيؿ المعارؼ الدينية(: اإليماف معرفة بالقمب )[220]
قرار بالمساف) . يشير بيذا إلى النطؽ بكممة التوحيد، والشيادة بالرسالة: (وا 
يشير بيذا إلى األعماؿ البدنية مف الصبلة والصـو والحج، وغير ذلؾ مف : (وعمؿ باألركاف)

. العبادات
 __________

 .الواو، زيادة في شرح النيج (1)
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لى ىذا ذىب أئمة : وقولو عميو السبلـ في شرح ماىية اإليماف ىو الذي عميو تعويؿ أكثر السمؼ، وا 
. الزيدية والجماىير مف المعتزلة، ولممخالفيف فيو أقواؿ كثيرة

. آسفًا عمى ما فاتو منيا ونادمًا عمى ذلؾ(: مف أصبب عمى الدنيا حزيناً  )[221]
ألف الغنى، والفقر، والمرض، والصحة كميا مف جية اهلل تعالى، : (فقد أصبب لقضاا اهلل ساخطاً )

فمف حزف عمى شيا مف ىذه األمور التي قضاىا اهلل تعالى عميو؛ فقد سخط ما قضاه اهلل عميو 
(. 1)((مف لـ يرض بقضائي، ويصبر عمى ببلئي، فميتخذ ربًا سوآي)): وقدره لو، وفي الحديث

. اإلخبار بالبموى: الشكوى ىي: (ومف أصبب يشكو مصيبة نزلت بو)
مف : ))وىذا محموؿ عمى أنو إنما شكا ضره عمى فاجر، وفي الحديث(: أصبب يشكو ربو (2)فقد)

، فأما إذا شكا (4(()فاجر، فكأنما يشكو اهلل (3)شكا عمى مؤمف فكأنما يشكو إلى اهلل، ومف شكا إلى
: عمى مؤمف فيو خارج عف ىذا وفي الحديث

إما مشورة، أو معونة، أو : إذا مسَّ أحدكـ ضرُّ فميقصد إخوانو، فإنو لف يعدـ خصمة مف أربع))
(. (مواساة، أو دعاا

يعني أتاه إلى موضعو ومكانو فخضع لغناه، وذؿ مف أجؿ أف (: لغناه (5)ومف أتى غنيًا فتواضع)
. يناؿ مف خيره

 __________
في (( مف لـ يرض بقضائي ولـ يصبر عمى ببلئي، فميمتمس ربًا سوائي: ))الحديث بمفظ (1)

 وعزاه إلى تيذيب تأريخ دمشؽ البف 8/546موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
. 9/651، كما أورده أيضًا بمفظ قريب وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 6/128عساكر

. فإنما: في شرح النيج (2)
. عمى(: ب)في  (3)
(. 427)انظر الحكمة رقـ )ومثمو ورد ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ في النيج  (4)
 .إلخ...فتواضع لو لغناه : في شرح النيج (5)
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لو ثمث، وىذا إنما يقولو عميو السبلـ  (1)إلتيانو لو إلى موضعو ثمث، وبخضوعو: (ذىب ثمثا دينو)
ذٍف منو؛ ألنيا  عف توقيؼ مف جية الرسوؿ؛ ألف مثؿ ىذه األمور ال تعمـ إال بتوقيؼ مف جية اهلل وا 



 

 

. كبلـ في أحكاـ الثواب والعقاب، وىو أمر غيِبي
(. 3)يريد عقيب تبلوتو لو(: قرأ القرآف فمات فدخؿ النار (2)مف)
والمعنى في ىذا أف القرآف عظيـ الفضؿ كثير البركة فيبعد فيمف : (فيو ممف يتخذ آيات اهلل ىزؤاً )

تبله، وأحسف تبلوتو أف يموت ويدخؿ النار، فإف دخؿ النار فما ذاؾ إال ألنو كاف يستيزئ بيا وال 
. عنده قدر أصبلً  (4)يحتفؿ بيا، وال ليا

. أولع بحبيا وكاف مشغوفًا بجمعيا(: ليج قمبو بحب الدنيا (5)مف)
. التصؽ قمبو بخصاؿ ثبلث كميا ميمكة لو: (التاط منيا بثبلث)
. أف تزور يومًا وتترؾ يومًا، وأراد أنو ال ينفؾ عنو وقتًا واحداً : الغبُّ : (ىّـّ ال ُيِغبُّوُ )
. تحصيؿ المرغوب فيو (6)التيالؾ في الرغبة في: الحرص ىو: (وحرص ال يتركو)
إرادتؾ تحصيؿ الشيا في مستقبؿ الزماف، وأراد أنو ال غاية لما : األمؿ ىو: (وأمؿ ال يدرؾ منتياه)

فإنو  (األربعيف السيمقية)يأممو مف ذلؾ، وىذا الحديث بعينو ىو سماعنا عف الرسوؿ عميو السبلـ في 
: ما سكف حب الدنيا في قمب عبد إال التاط منيا بثبلث)): قاؿ

 __________
. ولخضوعو(: ب)في  (1)
. ومف: في شرح النيج (2)
(. ب)لو، سقط مف  (3)
. وال لو(: ب)في  (4)
. ومف: في شرح النيج (5)
 .وتحصيؿ(: ب)في  (6)
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(. 1()(ىّـّ ال ينفؾ عناؤه، وفقر ال يدرؾ غناؤه، وأمؿ ال يدرؾ منتياه
يريد أف مف يقنع بالشيا فيو غني عف غيره، والقانع ىذه حالو، فميذا (: كفى بالقناعة ممكاً  )[222]

. كانت القناعة في حقو ممكًا؛ ألف الممؾ ىو أال تفتقر إلى غيرؾ في أكثر أمورؾ وأحوالؾ
 __________

سمعت رسوؿ :  عف ابف عباس، قاؿ47ىو الحديث الثامف والثبلثوف مف األربعيف السيمقية ص (1)
شغؿ : إنو ما سكف حب الدنيا قمب عبد إال اختص منيا بثبلث)): الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ

ورواه في مسند شمس . إلى آخر الحديث( (ال ينفؾ عناؤه، وفقر ال يدرؾ غنااه، وأمؿ ال يناؿ منتياه
 في الباب الثبلثيف والمائة عف ابف عباس، وعزاه إلى األربعيف السيمقية أيضًا، وقاؿ 2/121األخبار 



 

 

أخرجو الطبراني في الكبير، وأبو نعيـ في الحمية، عف ابف مسعود : العبلمة الجبلؿ في تخريجو
 .ثـ ذكر لفظو فييما. مختصراً 
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يروى نعيمًا أي ينعـ الخاطر والباؿ بو لما فيو مف سعة النفس وسيولة : (وبحسف الخمؽ نعيماً )
الخاطر، ويروى تغنمًا، أي أنو ىو الغنيمة الباردة؛ لما فيو مف الفوائد الدينية، والمنافع الدنيوية، وفي 

ف الرجؿ ليدرؾ بحسف الخمؽ درجة الصائـ )): الحديث أوؿ ما يوضع في الميزاف الخمؽ الحسف، وا 
(. 1()(القائـ

؟ [97:النحؿ]{َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبةً }: وسئؿ عميو السبلـ عف قولو تعالى [223]
. (ىي القناعة): فقاؿ

 __________
رواه (( أوؿ ما يوضع في الميزاف الخمؽ الحسف: ))األوؿ وىو قولو: وجدتو مفرقًا مف حديثيف (1)

، وىو مف حديث رواه القاضي العبلمة الحسيف بف 6/339مرفوعًا ابف أبي الحديد في شرح النيج 
 وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريفة 86ناصر الميبل رحمو اهلل، في مطمب اآلماؿ ص

، 214، ومسند الشياب5/75، وحمية األولياا2549 إلى المطالب العالية البف حجر 4/49
ف الرجؿ )): ، وغيرىا مف المصادر، وبقية الحديث وىو مف قولو8/333ومصنؼ ابف أبي شيبة  وا 

 3/346إلى آخره أخرجو مف حديث اإلماـ أحمد بف عيسى بف زيدعميو السبلـ في أماليو ( (...
 عف الحسف بف عمي عمييما 6/338بسنده عف عمي عميو السبلـ، وابف أبي الحديد في شرح النيج 

السبلـ، مع اختبلؼ يسير في بعض لفظو، ورواه القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل 
 وعزاه إلى مسند الشياب، وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث 1/495في مسند شمس األخبار 

، ومجمع الزوائد لمييثمي 1/60، وعزاه إلى المستدرؾ لمحاكـ النيسابوري 3/73النبوي الشريؼ
 .، وغيرىا8/198، والمعجـ الكبير لمطبراني 8/25
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أراد التصقوا وادنوا منو، يعني مف أقبمت الدنيا (: (1)شاركوا الذي أقبؿ عميو الرزؽ )[224]
. ، وكاف في فسحة مف رزقو(2)عميو

. يعني أقرب إلى كثرة التمكف مف الماؿ؛ ألنو ال يعدـ مف مخالطتو خيراً : (فإنو أخمؽ لمغنى)



 

 

. أحؽ بإقباؿ ما قدره اهلل لمعبد وعمـ وصولو إليو: (وأجدر بإقباؿ الحظ)
[: 90:النحؿ]{ِإفَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإِلْحَسافِ }: وقاؿ في تفسير قولو تعالى [225]
وغرضو باإلنصاؼ الواجب؛ ألنو إنصاؼ الغير : (التفضؿ: اإلنصاؼ، واإلحساف ىو: العدؿ ىو)

. لحقو الواجب لو، أوترؾ ما اليستحؽ عميو، وكمو واجب
: فيو وجياف(: مف ُيْعِط باليد القصيرة، ُيْعَط باليد الطويمة )[226]

ف كاف يسيرًا؛ فإف : أحدىما أف يريد أف كؿ ما ينفقو اإلنساف مف مالو في سبؿ الخير وأنواع البر وا 
( 4)يخمفو، ويجعؿ الجزاا عميو عظيمًا في اآلخرة مف الثواب، واليداف ىا ىنا عبارتاف (3)اهلل تعالى

. نعمة العبد ونعمة الرب: عف النعمتيف
أف يكوف مراده في الدنيا، وىو أف العبد إذا أعطى شيئًا لوجو اهلل تعالى؛ فإف اهلل تعالى : وثانييما

ال فبل يد  يخمؼ لو في الدنيا أجزؿ مما أعطى، وتكوف اليداف ىا ىنا مف باب التخييؿ والتمثيؿ، وا 
. ىناؾ، وىذا ىو األحسف؛ ألنو بأساليب الببلغة أشبو

: وقاؿ البنو الحسف بف عمي عمييما السبلـ [227]
 __________

. إلخ...شاركوا الذيف قد أقبؿ عمييـ الرزؽ : في شرح النيج (1)
. أقبمت عميو الدنيا(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
 .عبارة(: ب)في  (4)
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أف يظير الرجؿ لقرنو في الحرب فيتصاوالف بالسبلح، فإما : المبارزة ىو: (ال تدعوفَّ إلى مبارزة)
ما لذاؾ، وقد وقع في أياـ الرسولعميو السبلـ، فإف أمير المؤمنيف بازر عمرو بف  كانت الكرة ليذا، وا 

، وبارز أمير المؤمنيف، وحمزة بف عبد المطمب، وعبيدة بف الحارث بف عبد (1)عبد ود يـو الخندؽ
عتبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بف عتبة، فقتؿ أمير المؤمنيف الوليد بف : المطمب ثبلثة مف قريش

لما بارزه، وقتؿ عبيدة شيبة اشترؾ فيو ىو وحمزة وعمي بف أبي  (2)عتبة لما بارزه، وقتؿ حمزة عتبة
( 4)، وبارز الزبير بف العواـ مرحبًا القرظي فقتمو الزبير(3)طالب

 __________
مبارزة أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ لعمرو بف عبد ود وقتمو عمرًا، روتيا كتب التأريخ  (1)

، وشرح النيج البف أبي الحديد 50-46انظر الروضة الندية ص. والسير والفضائؿ وغيرىا
. ، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ138-3/137، وسيرة ابف ىشاـ 64ػ19/60



 

 

. لتناسبو مع ما أورده المؤلؼ ىنا( ب)شيبة، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. 40ػ38، والروضة الندية 266-2/265انظر سيرة ابف ىشاـ  (3)
في ىذه الرواية نظر، فالذي قتؿ مرحبًا الييودي ىو أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وذلؾ في  (4)

يـو خيبر، والقصة والخبر في ذلؾ مشيوراف ومتواتراف تذكرىا كتب السير والمناقب والفضائؿ، وقد 
. سبؽ الكبلـ حوؿ ىذا الموضوع

 
أما الزبير بف العواـ فإنو لما كاف يـو خيبر، وبعد خروج مرحب ودعوتو لممبارزة فبرز إليو أمير 

المؤمنيف عميو السبلـ فقتمو أمير المؤمنيف، فمما كاف بعد ذلؾ خرج أخو مرحب، واسمو ياسر وىو 
فزعـ ىشاـ بف عروة أف الزبير بف العواـ : 3/220مف يبارز، قاؿ ابف ىشاـ في السيرة النبوية: يقوؿ

بؿ ابنؾ يقتمو )): قاؿ! يقتؿ ابني يا رسوؿ اهلل: خرج إلى ياسر، فقالت أمو صفية بنت عبد المطمب
، فمعؿ مراد (انظر المصدر المذكور. )انتيى. ، فخرج الزبير، فالتقيا، فقتمو الزبير((إف شاا اهلل

وبارز الزبير بف العواـ أخا مرحب : المؤلؼ عميو السبلـ ذلؾ، فعميو يكوف صواب العبارة ىكذا
 .القرظي فقتمو الزبير، واهلل أعمـ
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. ، فيؤالا كميـ دعوا إلى المبارزة ولـ يدعوا إلييا
ف) . يعني ال تتأخر بعد الدعاا، كما فعؿ مف ذكرناه مف ىؤالا(: دعيت إلييا فأجب (1)وا 
. عمى غيره بما كاف منو مف الدعاا(: (2)فإف الداعي باغي)
. لجنبو، مغموب ال محالة: (والباغي مصروع)
يعني أف كؿ ما كاف في النساا مف صفات (: خصاؿ الرجاؿ (3)خيار خصاؿ النساا شر )[228]

، فيو في حؽ الرجاؿ أقبب الصفات ببل مرية . الخير في حقيفَّ
فيذه كميا أنفس ما في النساا مف الخصاؿ، وىي شر ما في الرجاؿ مف : (الزىو والجبف والبخؿ)

. نقيض الكـر: خبلؼ الشجاعة، والبخؿ: الخيبلا، والجبف ىو: الخصاؿ، والزىو ىو
. يعترييا الخيبلا وتختص بو: (فإذا كانت المرأة مزىوة)
. في الفجور بيا في الزنى لتعاظميا في نفسيا، وتكبَّرىا عف ذلؾ: (لـ تمكّْف مف نفسيا)
ذا كانت بخيمة) . ضنينة بماليا: (وا 
نفاقو في غير وجيو: (حفظت ماليا) . عف الضياع واإلىماؿ وا 
. وتكوف حافظة أيضًا لماؿ زوجيا: (وماؿ زوجيا)
ذا كانت جبانة) . يعترييا الجبف ويصيبيا: (وا 



 

 

! الخوؼ، وأراد أنيا تكوف خائفة مف كؿ شيا: الفرؽ: (َفِرَقْت مف كؿ شيا)
. في جميع أحواليا: (يعرض ليا)
صؼ لنا العاقؿ؟ : وقيؿ لو [229]

ليا في قمبو،  (4)أراد أنو عالـ بكؿ األمور، مقدراً : (ىو الذي يضع الشيا مواضعو): فقاؿ
لمقاديرىا في صدره، فيو ال يغادر مف أحكاميا شيئًا، فمما كانت ىذه حالو ال جـر وضع  (5)وحافظاً 

. مواضعيا (6)األشياا في
 __________

. فإف: وشرح النيج( ب)في  (1)
. فإف الداعي إلييا باغٍ : في شرح النيج (2)
. شرار: في شرح النيج (3)
. مقدر(: ب)في  (4)
. وحافظ(: ب)في  (5)
 (.ب)في، زيادة في  (6)

(6/2193 )

 

يشير إلى أنو الذي ال يضع األشياا مواضعيا، فكاف : (قد فعمت: صؼ لنا الجاىؿ؟ فقاؿ: فقيؿ لو)
. صفة لو، إذ كاف نقيضًا لو، فميذا كاف بخبلفو، وعمى العكس مف صفتو (1)ترؾ صفتو

نما أضافيا إلييـ لما ليـ فييا مف التعمؽ (: واهلل لدنياكـ ىذه )[230] يشير إلى ما أنتـ عميو، وا 
في  (2)دنياكـ، يشير إلى األمر المتمكف في صدوركـ محبتو، والحاؿُّ : والمحبة في القموب، فميذا قاؿ

. أفئدتكـ شيوتو، وفيو تعريض بيـ واستركاؾ ليمميـ مف أجؿ ذلؾ
جمع َعْرؽ، وىو العظـ الذي أخذ منو : الُعراؽ بالضـ: (أىوف عندي مف ُعراؽ خنزير في يد مجذـو)

مف تقطعت : المحـ، والخنزير حيواف، وىو نظير الكمب في نزوؿ قدره وتحريـ أكمو، والمجذـو
. أوصالو، وىذه ىي نياية الركة ونزوؿ القدر

: وقالعميو السبلـ [231]
. والمنافع النفيسة (3)فيما عنده مف الدرجات العالية: (إف قومًا عبدوا اهلل رغبة)
. ألف تعويميـ عمى إحراز األعواض: (فتمؾ عبادة التجار)
ف قومًا عبدوا اهلل رىبة) . مف عذابو وعقابو: (وا 
. ألنيـ يخافوف العقوبة مف السادة: (فتمؾ عبادة العبيد)
ف قومًا عبدوا اهلل شكراً ) . عمى نعمو وأياديو كميا: (وا 



 

 

 __________
. الصفة(: ب)في  (1)
. مف حّؿ بالمكاف إذا أقاـ وسكف فيو (2)
 (.ب)العالية، سقط مف  (3)
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ألف األحرار دأبيـ الشكر عمى النعـ واآلالا، وكبلميعميو السبلـ ىا ىنا : (فتمؾ عبادة األحرار)
ف كانت حسنة ال غبار عمييا، لكف عبادة األحرار ىي أحبلىا وأوالىا،  مشعر بأف ىذه العبادات وا 

فأما كبلـ أىؿ التصوؼ فيشير إلى أنو مستحؽ لمعبادة لذاتو ال مف أجؿ شيا مف ىذه األمور كميا، 
ليو اإلشارة بقولو تعالى ـْ }: وا  َـّ َذْرُى ـْ َيْمَعُبوفَ ]ُقِؿ المَُّو ُث ، فأشار إلى نفس [91:األنعاـ]{(1)[ِفي َخْوِضِي

. الذات فقط مف غير أمر ورائيا
. يعني جميع خصاليا شر ومعالجتيا شر(: المرأة شر كميا )[232]
. يعني ومف جممة الشر فييا شدة البموى بيا: (وشر ما فييا)
. يعني إلزالة الشبؽ وغير ذلؾ مف المصالب الدينية فييا: (أنو ال بد منيا)
. أي ماؿ إلى الدعة والراحة، والضعؼ والتساىؿ(: مف أطاع التواني )[233]
. الدينية والدنيوية كميا؛ ألف التواني عنيا يخؿ بيا ال محالة: (ضَيع الحقوؽ)
. الكبلـ بيف الناس (2)وىو الذي يدخؿ الضغائف واألحقاد ويحوؾ: (ومف أطاع الواشي)
يشير إلى أنو إذا أطاعو فيما يقوؿ لو مف ذلؾ أضاع حقو وأسقطو، وفي ذلؾ : (ضيَّع الصديؽ)

. إضاعتو وزوالو
يعني أف الحجر إذا كانت مغصوبة وبني عمييا دار فيي ال (: الحجر الغصب في الدار )[234]

. محالة
أي ال تزاؿ مرىونة بخراب الدار، وفي ىذا تحذير عف الغصب في أحقر األشياا : (رىف بخرابيا)

. ((ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيبة مف نفسو))وأعبلىا، وأنو 
يصالو (: يـو الظالـ عمى المظمـو )[235] يشير إلى أف عواقب يـو المظمـو وىي إيفاا مظالمو وا 

. بحقوقو
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
 .أي ينسجو، مف حاؾ الثوب إذا نسجو (2)
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ألف ما كاف مف جية الظالـ مف الغمـو واآلالـ البلحقة (: (1)أشد مف يـو المظمـو عمى الظالـ)
بالمظمـو فيي منقطعة ذاىبة، وأما ما كاف عمى الظالـ مف ذلؾ فيو أِشد وأصعب؛ ألف مضاره دائمة 

. غير منقطعة، فميذا كانت أشؽ وأتعب
ف قؿَّ  )[236] يشير بكبلمو ىذا إلى أف تقوى اهلل عظيمة المنفعة في اآلخرة (: اتؽ اهلل بعض التقى وا 

ف كانت قميمة، فميذا أمر بيا عمى قمتيا . والدنيا وا 
ف رؽَّ ) ف كاف ذلؾ : (واجعؿ بينؾ وبيف اهلل سترًا وا  يعني حجابًا عف معصيتو واإلقداـ عمييا، وا 

التيالؾ  (2)الحجاب رقيقًا، كنى بو عف االنكفاؼ الضعيؼ عف المعصية فإنو أىوف ال محالة مف
. في المعصية

. تراكمت األسؤلة والجوابات وضاؽ وقتيا(: إذا ازدحـ الجواب )[237]
. كثر الخطأ وغمض الجواب؛ ألجؿ االزدحاـ والتضايؽ: (خفي الصواب)
أراد أف هلل شكرًا عمى كؿ نعمة مف نعمو التي أعطاىا بني آدـ، (: إف هلل في كؿ نعمة حقاً  )[238]

. مف العافية، والشيوة، والقدرة، والعمـ، وغير ذلؾ مف النعـ
. يريد الشكر المتوجو عمى ىذه النعـ: (فمف أداه)
ما زاده مف مضاعفة الثواب واألجر عمى ذلؾ: (زاده) . إما زاده مف تمؾ النعـ وضاعفيا لو، وا 
. نقص عف ذلؾ الشكر: (ومف قصر عنو)
ظف الزواؿ لمشيا والوقوع في اليبلؾ، ومصداؽ ذلؾ قولو : المخاطرة ىي: (خاطر بزواؿ نعمتو)

ـْ أَلِزيَدنَُّكـْ }:تعالى [. 7:إبراىيـ]{َلِئْف َشَكْرُت
. ، وصدؽ التمكف منيا(3)عمى نيؿ المشتييات(: إذا كثرت المقدرة )[239]

 __________
يـو المظمـو عمى الظالـ، أشد مف يـو الظالـ : )وشرح النيج( ب)لفظ ىذه الحكمة مف أوليا في (1)

. (عى المظمـو
. عف(: أ)في  (2)
 .الشيوات(: ب)في  (3)
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ليا وتناقصت، والسبب في ذلؾ ىو أف مف كاف قادرًا عمى تحصيؿ المشتييات : (قمَّت الشيوة)
عراض إال أف يكوف  والمذات فكأنيا في حكـ الموجودة الكائنة، وما كاف موجودًا فممقمب عنو سآمة وا 

َـّ أسباب توجب تجدد النشاط إليو حالة بعد حالة . َث
. المعنى في ىذا ىو األمر بشكرىا كيبل تنفر وتزوؿ(: احذروا نفار النعـ )[240]
. يعني أف الشارد إذا شرد فتارة يرجع، وربما يعرض لو عارض فبل يعود أبداً : (فما كؿ شارد بمردود)
العود بالمنفعة، وأراد أف الواحد متى كاف كريمًا : العطؼ ىو(: الكـر أعطؼ مف الرحـ )[241]

( 1)سخيًا، فإف عوده بالمنفعة عمى أىمو وأقاربو وغيرىـ مف سائر األجانب، أكثر مف عودة القريب
؛ ألف ما يكوف مف جية الطبع أقوى مما يكوف مف جية (2)عمى قرابتو بالنفع إذا لـ يكف سخيًا كريماً 

. القرابة
أراد أف كؿ مف توىـ مف جيتؾ خيرًا، إما ظف الصبلح، (: مف ظف فيؾ خيرًا فصدّْؽ ظنو )[242]

ما ظف إيصاؿ اإلحساف، فاألخمؽ بالشيـ الطاىرة، والخبلئؽ الشريفة تصديؽ الظف، فإنو داؿ عمى  وا 
. كـر الطبع

. أعظميا عند اهلل تعالى، وأقربيا إليو(: أفضؿ األعماؿ )[243]
يعني كمفتيا وكاف حاصبًل بمشقة، وأراد بيذا ما كاف عممو شاقًا، والمشقة : (ما أكرىت نفسؾ عميو)

فيو شديدة وألـ النفس بو عظيـ، فإف اهلل تعالى يعظـ فيو األجر عمى قدر ما أصاب فيو مف المشقة، 
وليس الغرض مف ىذا ىو إكراه النفس عمى العمؿ مع إدبارىا عنو، فإف األفضؿ ىو خبلؼ ذلؾ، 

، وىذا كمو في غير ما ((عميكـ مف العمؿ بما تطيقوف، فإف اهلل ال يمؿُّ حتى تممّْوا)): وفي الحديث
. كاف واجبًا، فأما الواجب فبل بد مف تأديتو عمى كؿ وجو

 __________
. مف عوده عمى قرابتو(: ب)في  (1)
 .إذا لـ يكف كريمًا سخياً (: ب)في  (2)
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أراد أف مف جممة ما يستدؿ بو عمى وجود (: عرفت اهلل تعالى بفسخ العزائـ، وحؿ العقود )[244]
صانع مدبّْر حكيـ مما يجد اإلنساف مف نفسو، وىو أف يكوف عازمًا عمى أمر مصممًا عمى فعمو ال 
يمويو شيا عف إيجاده وتحصيمو، ثـ يأتي ما ينقض عزمو وُيِحؿُّ عقد ضميره، فيكّؼ عف فعؿ ذلؾ 
الشيا، فيذا وأمثالو فيو داللة باىرة عمى وجود الصانع الحكيـ الذي يقّمب القموب عمى ما يشاا، 

ويحكـ فييا ما يريد، وىو الناقض لتدبير المدبريف، الذي بيده نواصي الخمؽ وقموبيـ، يصرفيا عمى 
. ما يحب، وتقضي بو حكمتو



 

 

الثقيمة  (1)ما يصيب فييا مف المرارات بتحمؿ ىذه التكاليؼ الشاقة واآلصار(: مرارة الدنيا )[245]
. التي أوجبيا اهلل تعالى

. لما يكوف عمييا مف الثواب واألجر: (حبلوة اآلخرة)
وىو ما يكوف فييا مف اتباع الشيوات المحظورة، والمذات الممنوعة، وبما يكوف مف : (وحبلوة الدنيا)

. اإلعراض عف أداا ىذه الواجبات والميؿ إلى الدعة والراحة في تركيا
. لما يكوف فييا مف العقاب العظيـ والنكاؿ الشديد ألجؿ ذلؾ: (مرارة اآلخرة)
. أوجبو عمى الخمؽ، وأوعد عمى تركو بالنار والعذاب(: فرض اهلل اإليماف )[246]
عف  (3)ألف أعمى اإليماف ىو التوحيد والعمؿ عميو، وذلؾ ىو نفس التطير(: مف الشرؾ (2)تطيراً )

. اإلشراؾ باهلل غيره، وأف يعبد معو سواه
أراد وفرض اهلل الصبلة وال وجو لفرضيا، إال تنزييًا وترفعًا عف : (والصبلة تنزييًا عف الكبر)

. مف الخضوع والتواضع هلل تعالى (5)؛ لما فييا(4)التكبر
 __________

. جمع إصر بالكسر، وىو العيد والثقؿ: اآلصار (1)
. تطييراً : وشرح النيج( ب)في  (2)
. التطيير(: ب)في  (3)
. وترفعًا عف الكبر(: ب)في  (4)
 .فيو(: أ)في  (5)

(6/2198 )

 

أراد وفرض الزكاة عمى الخمؽ؛ ألف تكوف سببًا في الرزؽ ليـ، وأف (: لمرزؽ (1)والزكاة تسبيباً )
. يخمؼ ليـ أضعافيا مف عنده

إخبلصيـ؛ ألف الصياـ ىو سر بيف  (2)يعني أنو يمتحف بو: (والصياـ ابتبلا لئلخبلص مف الخمؽ)
العبد وبيف اهلل تعالى، ال يطمع عميو أحد سوى اهلل، فميذا كاف فرضو اختبارًا لذلؾ، ومثمو في كونو 

. سرًا بيف العبد وبيف اهلل غسؿ الجنابة
لما فيو مف الشعار العظيـ واألبية الكبرى مف تعظيـ المناسؾ وسوؽ اليدي، : (والحج تقوية لمديف)

. وغير ذلؾ مف الشعارات فيو
أي والسر في إيجاب الجياد بالنفس والماؿ ىو أف اهلل يعز بو الديف، (: (3)والجياد عزًا لئلسبلـ)

ىابتيـ وقطع دابرىـ  (4)ويحمي بو سوح اإلسبلـ، ويشيد بو أركانو؛ لما فيو مف مضادة الكفار وا 
. بالسيؼ



 

 

صبلح: (واألمر بالمعروؼ مصمحة لمعواـ) العامة، وتجري  (5)لما فيو مف الصبلح لمجممة وا 
. المقاصد الحسنة المرضية هلل تعالى في أحواليـ

نما قاؿ  (7)كؼ ليـ عف ىذه المناكير(: لمسفياا (6)والنيي عف المنكر ردعاً ) التي يأتونيا، وا 
. السفياا؛ ألنو ال يكاد يقع في القبائب والمنكرات الشنيعة إال ضعفاا العقوؿ واألحبلـ

أي تنمو بيا األوالد ويكثر عددىـ؛ لما فييا مف المودة والتراحـ فينميو : (وصمة األرحاـ منماة لمعدد)
. اهلل لما في وصميا مف الرضا لو

 __________
. تسبباً (: ب)في  (1)
. بيـ(: أ)في  (2)
. والجياد عز اإلسبلـ(: أ)في  (3)
. ناحيتيا وجانبيا: جمع ساحة، وساحة الدار: سرج، والسوح ىو(: أ)في  (4)
. وصبلح(: ب)في  (5)
. ردع(: أ)في  (6)
 .المناكر(: ب)في  (7)
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ألف مف عمـ أنو إذا قتؿ غيره قتؿ بو، كاف ذلؾ مانعًا لو عف الوقوع (: لمدماا (1)والقصاص حقناً )
ليو اإلشارة بقولو تعالى ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ }: في القتؿ، وا  [. 179:البقرة]{َوَلُك

قامة الحدود إعظامًا لممحاـر) قامتيا عمى مف ارتكبيا ىو أف : (وا  أراد أف السر في مشروع الحدود وا 
لما فييا مف المفسدة لمديف، فميذا ]اهلل تعالى عظَّـ حاؿ ىذه المحرمات التي جعؿ في مقابمتيا الحدود 

. تعظيمًا ألمرىا واستحقارًا لمرتكبيا وتنكيبًل بو (2 )[شرع في مقابمتيا ىذه الحدود
أراد أف اهلل تعالى يحب صيانة العقوؿ عف زواليا وتغيرىا لما : (وترؾ شرب الخمر تحصينًا لمعقؿ)

، فؤلجؿ ىذا صانيا بما شرع عمى المسكرات (3)فييا مف المصمحة، وكونيا مبلكًا لمتكميؼ والتمييز
. مف الحدود والتعزيرات، وما ذاؾ إال لما ذكرناه مف دواـ مصمحتيا

يشير إلى أف اهلل تعالى شرع عقوبة السرقة وىو قطع اليد لما في ذلؾ : (ومجانبة السرقة إيجابًا لمعفة)
( 4)مف العفة، ومجانبة األمور المستخفة، فميذا صاف األمواؿ بالقطع لؤليدي، فيحصؿ بذلؾ العفاؼ

. عف القاذورات وارتكابيا
أراد أف اهلل إنما شرع عقوبة الزنا وحرمو خيفة عمى ضياع األنساب : (وترؾ الزنا تحصينًا لمنسب)

ما القتؿ عمى  ىدارىا، فميذا صانيا بيذه الحدود المشروعة عمييا، إما الجمد في غير المحصف، وا  وا 



 

 

. مف أحصف، وما كاف تحريميا إال لموجو الذي ذكرناه
 __________

. حقف(: أ)في  (1)
(. ب)ما بيف المعقوفيف، سقط مف  (2)
. لمتمييز والتكميؼ(: ب)في  (3)
 .العقاب(: أ)في  (4)
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نما حـر المواط وىو إتياف الذكور، وىو عمؿ قـو لوط؛ ألف فيو : (وترؾ المواط تكثيرًا لمنسؿ) يعني وا 
ذلؾ ذىاب العالـ وانقطاع الدنيا، واهلل  (1)تكثيرًا لمنسؿ؛ ألنو لو اعتمد بالنكاح النقطع النسؿ، وفي

. يريد بقاىا إلى الوقت الذي يعمـ انقطاعيا فيو
نما أوجب اإلشياد في األنكحة وندبيا في سائر : (والشيادات استظيارًا عمى المجاحدات) أراد وا 

العقود خوفًا مف إجحاد الحقوؽ، فميذا قررىا بالشيادة خوفًا مف ذلؾ ومحاذرة عمييا مف اإلىماؿ 
. والضياع بالجحود، فميذا صانيا بيا

نما أوجب الصدؽ وحـر الكذب لما فيو مف المفسدة العظيمة : (وترؾ الكذب تشريفًا لمصدؽ) يعني وا 
التي ال يعمـ تفاصيميا وال يحيط بو إال اهلل تعالى، وكبلمو ىا ىنا يشير إلى ما يكوف منو مف ركة 

ليو اإلشارة بقوليصمى اهلل عميو وآلو وسمـ الكذب مجانب )): النفس وسخؼ الطبيعة بفعؿ الكذب، وا 
(. (لئليماف

. وزعـ بعض األشعرية أف تحريـ الكذب فيو بقاا العالـ وانتظامو
نما أوجب اإلسبلـ لما فيو مف األمف مف المخاوؼ (: أمانًا مف المخاوؼ (2)واإلسبلـ) يريد وا 

األخروية وىو العقاب مف جية اهلل تعالى، وأمف مف المخاوؼ الدنيوية، وىو حز الرقبة واصطبلـ 
أعني السبلمة في اآلخرة مف العقاب ومف ىذه المضار -األمواؿ؛ ألف ذلؾ كمو إنما حصؿ 

. ببركة اإلسبلـ والتعمؽ بو- الدنيوية
 __________

. ومف ذلؾ(: ب)في  (1)
 .والسبلـ: في شرح النيج (2)
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وكاف السبب في إيجاب اإلمامة، إما عقبًل وشرعًا عمى رأي بعض (: (1)واإلمامة نظامًا لؤلمة)
ما شرعًا عمى رأي أكثر العمماا؛ لما فييا مف نظاـ الخمؽ والتئاـ أحواليـ، وارتفاع  (2)العمماا، وا 

والييبة في قموب أعدائو، وتقوية كممتو وشدة أمره إلى غير  (3)كممة الديف، وظيور أبيتو ورفع شياره
. ذلؾ مف المصالب الدينية

. ألف بالطاعة يقـو أمرىا ويعظـ حاليا، أعني اإلمامة: (والطاعة تعظيمًا لئلمامة)
(. احمفوا الظالـ إذا أردتـ يمينو: )وكاف عميو السبلـ يقوؿ [247]

: (بإنو بريا مف حوؿ اهلل وقوتو، فإنو إذا حمؼ بيا كاذبًا عوجؿ) (الفاجر): وفي نسخة أخرى
 __________

. واإلمامة نظاـ األمة(: أ)في  (1)
. فيو(: ب)في  (2)
 .ىو الحسف، والجماؿ، والييئة، والمباس، والزينة: الشيار بالياا (3)
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( 2)حمَّؼ عبد اهلل بف مصعب بف الزبير (1)ويحكى أف يحيى بف عبد اهلل
 __________

، المتوفى “ىو اإلماـ الشييد يحيى بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب  (1)
 أحد األئمة األعبلـ في العمـ والفضؿ والشجاعة والزىد والورع والجياد والثورة ، ى180شييدًا نحو سنة

 وبايعو أناس مف الجزيرة ومصر واليمف والمغرب، وقد استنفر ، ى171عمى الظمـ، دعا حوالي سنة 
بعد مقتؿ اإلماـ الحسيف بف عمي صاحب فخ، وجاؿ متنكرًا مف الجزيرة إلى اليمف ثـ إلى العراؽ 

 واشتد طمب ىاروف العباسي لو، وبعث مف ، ى175ومنيا إلى ببلد الديمـ، ودعا ثانيًا ىنالؾ سنة 
يخادع الديمـ فيو، ويعرض لو األماف، فمما شعر اإلماـ يحيى بفتور الديمـ في نصرتو قبؿ األماف، 
وجرت بينو وبيف ىاروف العباسي مراسبلت وعيود، وعاد يحيى، ثـ غدر بو ىاروف، ونقض عيده 

((. 948) ت485انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص). وحبسو، ودسَّ لو السَـّ في سجنو
، أمير، ولد [ ى184-111]ىو عبد اهلل بف مصعب بف ثابت بف عبد اهلل بف الزبير، أبو بكر  (2)

بالمدينة، وولي اليمامة في أياـ الميدي العباسي ثـ اليادي، واعتزؿ ببغداد، فألزمو الرشيد بوالية 
: سنة، فقبميا ثـ أضيؼ إلييا نيابة اليمف، كاف يمقب بعائد الكمب لقولو (70)المدينة، وعمره نحو 

مالي مرضت فمـ يعدني عائد 
 

منكـ ويمرض كمبكـ فأعود 



 

 

 
(. 4/138انظر األعبلـ )
 

وعبد اهلل بف مصعب الزبيري ىذا الذي سعى باإلماـ يحيى بف عبد اهلل عند ىاروف العباسي، : قمت
لما أمَّنو ىاروف بعد خروجو “ وذلؾ أف اإلماـ يحيى بف عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف أبي طالب 

بالديمـ، وصار إليو بالغ في إكرامو، فسعى بو بعد مدة عبد اهلل بف مصعب الزبيري إلى ىاروف، 
وكاف الزبيري ىذا قد كسد سوقو عند مموؾ بني العباس، فأراد النفاؽ بالكذب والسعاية، فسعى بيحيى 

إنو قد عاد يدعو إلى نفسو سرًا، وحسََّف لو نقض أمانو، فأحضره : بف عبد اهلل إلى ىاروف، وقاؿ لو
وجمع بينو وبيف عبد اهلل بف مصعب ليناظره فيما قذفو بو ورفعو عميو، فجبيو ابف مصعب بحضرة 

أف الزبيري قاؿ : ىاروف، وادَّعى عميو الحركة في الخروج وشؽّْ العصا، وفي بعض الروايات
قد جااتني دعوة يحيى، فعممت أنيا لـ تبمغني مع العداوة بيننا وبينو، حتى لـ يبؽ أحد : لياروف

خمؼ بابؾ إال وقد أدخمو في الخبلؼ عميؾ، ثـ جرت مناظرة بيف اإلماـ يحيى بف عبد اهلل وابف 
مصعب بحضرة ىاروف، فذكر اإلماـ يحيى في مناظرتو شعرًا لمزبيري ىذا يحرض فييا اإلماـ محمد 

: بف عبد اهلل النفس الزكية عمى الوثوب والنيوض إلى الخبلفة ويمدحو، ويقوؿ لو
العزَّ ركنا نزار عند سطوتيا 

 
إف أسممتؾ وال ركنا ذوي يمف 

 
ألست أكرميـ عودًا إذا انتسبوا 

 
يومًا وأطيرىـ ثوبًا مف الدرف 

 
وأعظـ الناس عند الناس منزلة 

 
وأبعد الناس مف عيب ومف وىف 

 
قوموا ببيعتكـ ننيض بطاعتيا 

 
إف الخبلفة فيكـ يا بني حسف 

إلى آخر األبيات وىي مف قصيدة طويمة، فتغير وجو ىاروف عند سماع الشعر وتغيظ عمى _… _ 
ابف مصعب، فابتدأ ابف مصعب يحمؼ باهلل الذي ال إلو إال ىو وبأيماف البيعة أف ىذا الشعر ليس لو 



 

 

ف اهلل عز : وأنو لسديؼ، فقاؿ يحيى واهلل ما قالو غيره، وما حمفت كاذبًا وال صادقًا باهلل قبؿ ىذا، وا 
ده العبد في يمينو فقاؿ واهلل الطالب الغالب الرحمف الرحيـ استحيا أف يعاقبو، فدعني أف : وجؿ إذا مجَّ

برئت مف حوؿ اهلل وقوتو، : قؿ: فحمّْفو، قاؿ: أحمّْفو بيميف ما حمؼ بيا أحد قط كاذبًا إال عوجؿ، قاؿ
واعتصمت بحولي وقوتي، وتقمدت الحوؿ والقوة مف دوف اهلل، استكبارًا عمى اهلل واستعبلًا عميو، 
واستغناا عنو إف كنت قمت ىذا الشعر، فامتنع عبد اهلل بف مصعب مف الحمؼ بذلؾ، فغضب 

احمؼ ويحؾ، فجعؿ يحمؼ : ىاروف، ثـ وكز الفضؿ بف الربيع عبد اهلل بف مصعب برجمو، وقاؿ لو
يا ابف مصعب، قطعت عمرؾ : بيذه اليميف ووجيو متغير وىو يرعد، فضرب يحيى بيف كتفيو وقاؿ

فما برح مف موضعو حتى عرض لو أعراض الجذاـ، استدارت : قالوا_… _ .ال تفمب بعدىا أبداً 
مف : عيناه، وتفقأ وجيو، وقاـ إلى بيتو فتقطع وتشقؽ لحمو، وانتثر شعره، ومات بعد ثبلثة أياـ، وقيؿ

، والتحؼ شرح 94-19/91انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد )_… _ .ثانيو: يومو، وقيؿ
 (.129-128الزلؼ لممولى المجتيد مجد الديف المؤيدي ص
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ىذه اليميف في مخاطبة جرت بينو وبيف يحيى بف عبد اهلل في مجمس الرشيد، فحمفيا الزبيري فعوجؿ 
. مات بعد ثبلثة أياـ: إنو مات مف يومو، وقيؿ: بالعقوبة، فقيؿ

ذا) يريد إذا ذكر لفظ التوحيد والتنزيو هلل تعالى عف اتخاذ (: حمؼ باهلل الذي ال إلو إال ىو (1)وا 
. الشركاا

ف كاف فاجراً : (لـ يعاجؿ) . بالعقوبة وا 
د اهلل سبحانو) . أي أخبر عنو بأنو واحد: (ألنو وحَّ
. يريد ما كنت تفعمو عند الموت وبعده فافعمو وأنت صحيب(: يا ابف آدـ، كف وصي نفسؾ )[248]
أراد واعمؿ في مالؾ مف الصدقة والبر والصمة (: (2)واعمؿ في مالؾ ما تؤثر أف يعمؿ فيو بعدؾ)

آثرتو بكذا إذا خصصتو بو، وأراد ما : االختصاص، ومنو قوليـ: لؤلقارب واألرحاـ، واإليثار ىو
. تختص غيرؾ أف يكوف عامبًل فيو بعد موتؾ

. أراد السعة والتمكف مف الماؿ، ىذا عمى مف رواه بالجيـ(: الجدة ضرب مف الجنوف )[249]
وىو األحسف، فأراد أف حدة المزاج واإلسراع إلى الغضب ىو نوع مف  (3)فأما مف رواه بالحاا

فساده، ثـ قرر تقريبيا مف  (4)الجنوف، يشير بيذا إلى ما في الحدة مف تغير بطاؿ العقؿ وا  الحاؿ وا 
: الجنوف، بقولو

. عمى ما كاف منو مف األفعاؿ الردية: (ألف صاحبيا يندـ)
. مف ذلؾ (5)عمى ما فعمو: (فإف لـ يندـ)



 

 

. يعني أنو ال دواا لو، وال يرجى إفاقتو منو: (فجنونو ُمْسَتْحِكـٌ )
. سبلمتو عف األسقاـ والعاىات(: صحة الجسد )[250]
ما رأيت : ))ال يفارقو، وفي الحديث (6)ألنو إذا كاف حاسدًا فمعو غّـّ قاتؿ، وىّـّ : (مف قمة الحسد)

(. (ظالمًا أشبو منو بالمظمـو منو بالحاسد
 __________

. فإذا(: ب)في  (1)
. أف تعمؿ فيو بعد(: ب)في  (2)
. أي الحدة، كما ىو في شرح النيج (3)
. تغيير(: ب)في  (4)
. ما فعؿ(: ب)في  (5)
 .وىو(: ب)في  (6)
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(: 1[)وقاؿ عميو السبلـ لكميؿ بف زياد النخعي ][251]
سداا الخير، والتفضؿ : (يا كميؿ، ُمْر أىمؾ أف َيُروُحوا في كسب المكاـر) اصطناع المعروؼ، وا 

. عمى كؿ أحد
مف خاؼ البيات أدلج، )): أوؿ البكرة، وفي الحديث: الدلجة ىو: (وُيْدِلُجوا في حاجة مف ىو نائـ)

، وأراد الحض لو عمى كفاية الخمؽ بحوائجيـ، وقضاا حاجة مف (2()(ومف أدلج في المسير وصؿ
: ىو قاعد عنيا، وفيو وجياف

. أف يريد قضاا حاجة مف ال يمكنو قضاا حاجة نفسو ويعجز عنيا: أحدىما
في حاجتو، وأراد العناية في ىذه  (3)أف يكوف مراده قضاا حاجة مف ال يشعر أنو يعني: وثانييما

األمور العامة منفعتيا لممسمميف، نحو إصبلح الطرقات والمناىؿ والمساجد إلى غير ذلؾ مما ال 
. يكوف مختصًا بواحد دوف واحد

. فبل يخفى عميو ظاىرىا وخفييا: (فوالذي وسع سمعو األصوات)
. فعؿ بو ما تقتضيو مسرة قمبو وطمأنينة صدره(: (4)ما مف أحد أودع سرورًا قمباً )
. مف أنواع التوفيقات وضروب المصالب العظيمة(: مف ذلؾ السرور لطفاً  (5)إال وخمؽ اهلل لو)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
 الحديث السابع، 20أخرجو مف حديث عف أبي ىريرة الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص (2)



 

 

وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  ((مف خاؼ أدلج، ومف أدلج بمغ المنزؿ)): وىو بمفظ
، وحمية 4/308، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري 2450 وعزاه إلى سنف الترمذي 8/250الشريؼ 
تحاؼ السادة المتقيف 8/277األولياا  وىو بمفظ : قمت_… _ .10/179،259، 8/441، وا 

.  في الباب السادس والثمانيف1/469الموسوعة واألربعيف السيمقية، في مسند شمس األخبار
. يغني(: ب)في  (3)
. أودع قمبًا سروراً : في شرح النيج (4)
 .لو، زيادة في شرح النيج (5)
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حادثة مف حوادث الدىر، وسميت الحادثة نائبة؛ ألنيا تنوب كؿ أحد وتأتي : (فإذا نزلت بو نائبة)
. عميو

. يعني ذلؾ المطؼ: (جرى إلييا)
يريد منحدرًا ال يرده شيا كما ينحدر الماا عف موضع مرتفع، فإنو ال يرده : (كالماا في انحداره)

. شيا مف نفوذه
. يزيميا ويبعدىا: (حتى يطردىا عنو)
أراد أف الناقة إذا جاات إلى غير القطيع الذي تألفو، فإنيا ُتْطَرُد وتنكرىا : (كما ُتْطَرُد غريبة اإلبؿ)

. إبؿ ذلؾ القطيع التي ليست مف أىمو
ـْ َخْشَيَة ِإْمبَلؽٍ }: (1)الفقر، قاؿ تعالى: اإلمبلؽ(: إذا أممقتـ )[252] [. 31:اإلسراا]{واََل َتْقُتُموا َأْواَلَدُك
أراد فتصدقوا؛ فإف اهلل يخمؼ لكـ أضعاؼ ذلؾ بما يزوؿ عنكـ اإلمبلؽ : (فتاجروا اهلل بالصدقة)

. ألجمو
أراد أف كؿ مف كاف غادرًا ثـ وفيت لو فيذا تغرير وغدر؛ ألف (: الوفاا ألىؿ الغدر غدر )[253]

. الوفاا ليس أىبًل لو، فمف وفى ليـ بذلؾ فيو غادر
. فيما يوجبو الديف، ويقتضيو حكـ اهلل تعالى: (عند اهلل)
. أراد ومكافأتيـ بغدرىـ غدرًا مثمو يكوف وفاا بما فعموه: (والغدر بأىؿ الغدر وفاا)
ليو اإلشارة بقولو: (عند اهلل) ـْ ِبوِ }: وا  ـْ َفَعاِقُبوا ِبِمْثِؿ َما ُعوِقْبُت ْف َعاَقْبُت : ، وقولو تعالى[126:النحؿ]{َواِ 
[. 40:الشورى]{َوَجَزاُا َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمْثُمَيا}

: أِد األمانة إلى مف ائتمنؾ، وال تخف مف خانؾ، فكيؼ قاؿ ىا ىنا: سؤاؿ؛ أليس قد مر في كبلمو
الغدر بأىؿ الغدر وفاا، ومف أيف يكوف الجمع بينيما؟ 



 

 

 __________
 (.ب)تعالى، زيادة في  (1)
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وال تخف مف خانؾ مف بدت منو الخيانة عمى الندرة والقمة، فبل ينبغي : وجوابو؛ ىو أف الغرض بقولو
ف خاف أف يخاف، والغرض بقولو الغدر بأىؿ الغدر وفاا ىو أف مف صار الغدر فيو طريقة : وا 

وسجية بحيث ال يقمع عنو، فالغدر في مثؿ ىذا وفاا؛ ألف الوفاا لو يكوف خيانة ال محالة، فقد تبيف 
. وجو الجمع بينيما، واهلل أعمـ

 
قاؿ الشريؼ الرضي رضي اهلل عنو 

فصؿ نذكر فيو شيئًا مف اختيار غريب كبلمو المحتاج إل ى تفسير 
السيد العظيـ المالؾ ألمور : اليعسوب لمديف ىو(: فإذا كاف ذلؾ ضرب يعسوب الديف ِبَذَنِبو )[254]

ذلؾ، أظف أنو يريد زماف : يعني استقاـ أمره، وتقررت قواعده، واإلشارة بقولو: الناس يومئذ، ِبَذَنِبو
. خروج الميديعميو السبلـ

نما : القزع: (فيجتمعوف إليو كما تجتمع ُقَزُع الخريؼ) جمع َقَزَعة وىي السحاب الذي ال ماا فييا، وا 
. خص قزع الخريؼ؛ ألنو أسرع حركة وأقرب إلى االجتماع لقمة الماا فيو

: وفي حديثو ىذا [255]
بالحاا الميممة والشيف بثبلث مف أعبلىا، يريد الماىر في الخطب : (ىذا الخطيب الشحشب)

البخيؿ : الماضي في كبلمو، وكؿ ماٍض في كبلـ أو سير فيو شحشب، والشحشب في غير ىذا ىو
(. 1)الممسؾ

: وفي حديثو [256]
 __________

 .وشرح النيج( ب)الممسؾ، زيادة في  (1)
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، أي تولجيـ في الميالؾ (1)يريد بالقحـ الميالؾ؛ ألنيا تقحـ أصحابيا فييا (إف لمخصومة ُقَحماً )
(: 2)والمتالؼ، ومنو قحمة األعراب، وىو أف تصيبيـ السنة فتولجيـ في الميالؾ والمتالؼ، أو يقاؿ



 

 

. تولجيـ ببلد الريؼ بعد أف كانوا في البدو
: وفي حديثو [257]
: ىذا الحديث فيو روايتاف: (إذا بمغ النساا نص الحقاؽ فالعصبة أولى)

: فالرواية األولى
: نص الحقاؽ، وليا معنياف

نصصت : أف يكوف المراد بالنص ىو الظيور ومنتيى األشياا وغايتيا وقصاراىا، يقاؿ: أحدىما
الرجؿ عف األمر إذا بمغت غاية ما معو منو، واستخرجت ما عنده مف ذلؾ، فنص الحقاؽ عمى ىذا 
ىو اإلدراؾ والبموغ؛ ألنو منتيى الصغر، والوقت الذي يخرج بو الصغير إلى حد الكبير، وىذا مف 

أفصب الكنايات وأغربيا، والمعنى في ىذا ىو أف النساا متى بمغف ىذا الوقت، فالعصبة أولى بالمرأة 
مف أميا إذا كانوا محاـر مثؿ األخوة واألعماـ واألخواؿ وبتزويجيا إف طمبوا ذلؾ، والحقاؽ عمى ىذا 

ُمحاقَُّة األمر لمعصبة في المرأة، وىو عبارة عف الجداؿ والخصومة في ذلؾ، وقوؿ كؿ واحد : ىو
. حاققتو حقاقًا مثؿ جادلتو جداالً : أنا أحؽ بيا منؾ، فيقاؿ فيو عمى ىذا: منيـ

 __________
. في الميالؾ(: ب)في  (1)
فمف ذلؾ قحمة األعراب، وىو أف تصيبيـ السنة فتتفرؽ أمواليـ، فذلؾ : وقاؿ الشريؼ الرضي (2)

تقحميا فييـ، وقيؿ فيو وجو آخر، وىو أنيا تقحميـ ببلد الريؼ أي تحوجيـ إلى دخوؿ الحضر عند 
 (.19/107انظر شرح النيج ). محوؿ البدو

(6/2208 )

 

أف يكوف مراده أف نص الحقاؽ ىو اإلدراؾ وبموغ كماؿ العقؿ، وأراد منتيى األمر الذي : وثانييما
وتستقر األحكاـ، والمعنى في ىذا ىو أف المرأة إذا بمغت الحد الذي فيو تجب ]تجب بو الحقوؽ 

. وىو وقت البموغ فالعصبة الذيف ذكرناىـ يكونوف أحؽ بيا (1)[عمييا الحقوؽ
الرواية الثانية (2)[و]

: إذا بمغ النساا نص الحقائؽ، وليا معنياف: قولو
فبلف حامي : أف تكوف الحقائؽ جمع حقيقة، وىو ما يجب عمى الرجؿ أف يحيمو، ويقاؿ: أحدىما

الحقيقة مف النساا وغيرىا، ىذه فائدة ما ذكره أبو عبيد القاسـ بف سبلـ، ولـ يذكر تنزيؿ الكبلـ عمى 
. ىذا التأويؿ

 __________



 

 

(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
 (.أ)سقط مف  (2)

(6/2209 )

 

ما ذكره الشريؼ الرضي وىو أف المراد بنص الحقاؽ ىا ىنا بموغ المرأة إلى الحد الذي : وثانييما
بالحقاؽ مف اإلبؿ، وىي جمع حقة  (2)تزويجيا، وتصرفيا في حقوقيا، فشبييا (1)يجوز فيو

الذي  (5)، وعند ذلؾ يبمغ الحد(4)، وىو الذي يستكمؿ ثبلث سنيف ويدخؿ في الرابعة(3)[وحؽ]
يتمكف فيو مف ركوب ظيره ونصو في السير، والحقائؽ أيضًا جمع حقة، فالروايتاف جميعًا ترجعاف 

ما  (8)، فيذا ممخص(7)وىذا أشبو بطريقة العرب مف غيره مف المعاني: واحد، ثـ قاؿ (6)إلى معنى
. كما ترى (9)نص الحقاؽ والحقائؽ: قيؿ في تفسير قولو

إذا بمغ النساا نص الحقاؽ فالعصبة أولى، أف غرضو إذا بمغف : والذي يظير لي في فائدة قولو
منتيى كماؿ عقوليف، وحيث يكوف التخاصـ، فعبر عف منتيى العقؿ وكمالو بالنص؛ ألف نص كؿ 

فبلف نزؽ : الحقاؽ، أخذًا مف قوليـ: شيا منتياه وغايتو، وعبر عف صبلحية المخاصمة بقولو
: مالو فيو حؽ وال حقاؽ، أي خصومة، والتَّحاؽّ : الحقاؽ إذا كاف يخاصـ في أصغر األشياا، وقوليـ

. االختصاـ، فكنى بيذه الكناية المطيفة عما ذكرناه: التخاصـ، واالحتقاؽ
: وفي حديثو [258]

 __________
. فيو، زيادة في شرح النيج (1)
. تشبييا: وشرح النيج( ب)في  (2)
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. وىو الذي استكمؿ ثبلث سنيف ودخؿ في الرابعة: في شرح النيج (4)
و في سيره: في شرح النيج (5) . إلى الحد الذي يمكّْف فيو مف ركوب ظيره ونصّْ
. مسمى: في شرح النيج (6)
انظر شرح . )وىذا أشبو بطريقة العرب مف المعنى المذكور أوالً : في شرح النيج (7)

(. 109-19/108النيج
. تمخيص(: ب)في  (8)
 (.ب)والحقائؽ، سقط مف  (9)

(6/2210 )



 

 

 

أراد بالممظة ىا ىنا النكتة (: اإليماف يبدو ُلْمَظًة في القمب، كمما ازداد اإليماف ازدادت المُّْمَظة (1)إف)
شيا مف البياض، والمعنى في  (2)فرس ألمظ إذا كاف بجحفمتو: ونحوىا مف البياض، ومنو قوليـ

ىذا ىو التشبيو لئليماف في أوؿ أحوالو بالنكتة تكوف في القمب، فبل تزاؿ النكتة تزداد قوة وبيانًا ميما 
مف ىذه القبائب ازدادت تمؾ النكتة  (3)كانت أحوالو مستقيمة في الديانة والتقوى، فإذا واقع شيئاً 

، واإلشارة إلى [22:الزمر]{َفُيَو َعَمى ُنوٍر ِمْف َربّْوِ }: ضعفًا وتبلشيًا، واإلشارة إلى األوؿ بقولو تعالى
ـْ َما َكاُنوا َيْكِسُبوفَ }: الثاني بقولو [. 14:المطففيف]{َكبلَّ َبْؿ َراَف َعَمى ُقُموِبِي

: وفي حديثو [259]
: والدَّْيُف الظنوف: (إف الرجؿ إذا كاف لو الدَّْيُف الظَُّنوف يجب عميو أف يزكيو لما مضى إذا قبضو)

، فكأنو الذي يظف بو فيرجوه مرة وييأس منو مرة (4)الذي ال يعمـ صاحبو أيقتضيو أـ ال يقتضيو
ثانية، وىذا مف فصيب الكبلـ وغريبو، وىكذا كؿ أمر تحاولو وال تدري بحالو أيحصؿ أـ ال فيو 

: البئر الذي ال يعمـ حاليا أفييا ماا أو ال، وأنشدوا لؤلعشى: ظنوف، والظنوف
يجعؿ الُجدَّ الظَُّنوف الذي  (5)ما
 

ُجنّْب صوب المجب الماطر 
 

مثؿ الفراتيَّ إذا ما طما 
 

( 6)يقذؼ بالبوصيّْ والماىر
 __________

. وفي شرح النيج( ب)إف، زيادة في  (1)
القاموس المحيط . )بمنزلة الشفة لمخيؿ والبغاؿ والحمير، ورقمتاف في ذراعي الفرس: الجحفمة (2)

(. 1260ص
. فإذا وقع شيا(: ب)في  (3)
. أيقضيو أـ ال يقضيو(: ب)في  (4)
. مف: ال، وفي شرح النيج(: ب)في  (5)
إلخ ، والبيتاف أيضًا في شرح النيج ...ما جعؿ : ، وأوؿ البيت األوؿ فيو2/655لساف العرب  (6)

 .19/112البف أبي الحديد 

(6/2211 )



 

 

 

وغرضو مف ىذا ىو أف البئر التي ال ُيْدَرى ىؿ فييا الماا أـ ليس فييا مثؿ صوب السحاب الصائب 
نير الفرات، : الصوت العظيـ بصب الماا وسكبو، وال يجعؿ مثؿ الفراتي، وىو: بالرعد، والمجب

. ارتفاعو عمى حده المعتاد: والنسبة إلييا عمى جية التأكيد، وطموه بالماا
. ضرب مف سفف البحر صغار: والبوصي

المبلَّح أو السابب في البحر، فحاؿ البئر الذي وصفنا حاليا ال تشبو واحدًا مف ىذيف : والماىر ىو
. األمريف

: وفي حديثو [260]
: أي يجعمو غازيًا إلى أرض بعيدة، فقاؿ: (أنو شيع جيشًا ُيْغِزيو)
، : (اعزبوا عف ذكر النساا ما استطعتـ) والمعنى في ىذا أعرضوا عف ذكر النساا وشغؿ القمب بيفَّ

؛ ألف ذلؾ يفت في عضد الحمية، ويقدح في معاقد العزيمة، ويكسر  (1)وامتنعوا عف المقاربة ليفَّ
شيا فقد أعزب عنو، والعازب  (2)عف العدو، ويفتّْر عف اإلبعاد في الغزو، وكؿ مف امتنع مف

. الممتنع مف األكؿ والشرب: والَعُزوبُ 
: وفي حديثو [261]
: البلعب بقداح الميسر، والفالج ىو: الياسر ىو: (كالياسر الفالج، ينتظر أوؿ فوزة مف قداحو)

. النجاة مف كؿ محذور، وقد تقدـ موضع ىذا التشبيو، وفسرناه ىناؾ: ، والفوز(3)الغالب لغيره
: وفي حديثو [262]

 __________
. مف(: ب)في  (1)
. عف(: ب)في  (2)
 .القاىر الغالب لغيره(: ب)في  (3)

(6/2212 )

 

ومعنى ىذا ىو أنو إذا عظـ : (كنا إذا احمرَّ البأس اتقينا برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)
الخوؼ مف العدو، واشتد عضاض الحرب بالمسمميف، وأشفقوا عمى أنفسيـ فزعوا إلى قتاؿ رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بنفسو، فينزؿ اهلل عمييـ النصر بسبب ذلؾ، ويأمنوف ما كانوا يخافوف مف 
قبؿ، واحمرار البأس جعمو ىا ىنا كناية عف شدة األمر في الحرب، وىو بالباا بنقطة مف أسفميا، 

، (1)((اآلف حمي الوطيس)): ونظير ىذا قوؿ الرسوؿ عميو السبلـ لما رأى مجتمد القـو بحنيف



 

 

. مستوقد النار، فشبو ما اشتد مف جبلد القـو باتقاد النار وشدة التيابيا: والوطيس
يشير بيذا إلى ما أعطاه اهلل مف شدة الجأش وثبوت القمب، : (فمـ يكف أحد منَّا أقرب منو إلى العدو)

. في درعيف يـو أحد (2)وقوة العزيمة، وشجاعة اْلَجَناف، ولقد أثخف
انقضى ىذا الفصؿ، ورجعنا إلى سنف الغرض األوؿ في ىذا ): قاؿ الشريؼ الرضي رضي اهلل عنو

يعني ذكر الحكـ واآلداب المأخوذة مف جيتو، وذكره ليذا الفصؿ إنما ىو عمى جية : (الباب
. العروض، والمقصود خبلفو

بنفسو ماشيًا حتى  (3)وقاؿ عميو السبلـ لما بمغو غارة أصحاب معاوية عمى األنبار، خرج [263]
: يا أمير المؤمنيف، نحف نكفيكيـ، فقاؿ عميو السبلـ: ، وقالوا(4)أتى الُنخْيَمَة فأدركو الناس

. يعني بحسف االنقياد واإلئتمار إلمامكـ بالسمع والطاعة(: أنفسكـ (5)واهلل ما كفيتموني)
 __________

. 4/59،وسيرة ابف ىشاـ 1/447، ونياية ابف األثير 19/116شرح النيج البف أبي الحديد  (1)
 عف 9-15/3أي أصابتو جراحة، وانظر تفصيؿ ذلؾ في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (2)

. الواقدي
. فخرج: في شرح النيج (3)
. موضع بالعراؽ بظاىر الكوفة: ، والُنَخْيَمة(أ)الناس، سقط مف  (4)
 .واهلل ما تكفونني: وشرح النيج( ب)في  (5)

(6/2213 )

 

الناس، وألنكـ أقوى عمى كفاية أنفسكـ، فإذا لـ  (1)مف تدبير أحواؿ سائر: (!فكيؼ تكفونن ي غيركـ)
. تكفوىا فأنتـ أعجز عف كفاية غيرىا

. ميميـ عف الحؽ والعدؿ إلى الجور(: حيؼ رعاتيا (2)إف الرعايا قبمي تشكو)
. ميميـ عف أمري، ونكوصيـ عف متابعتي، وتأخرىـ عف نصرتي(: (3)فأنا اليـو أشكو حيؼ رعيت ي)
. أراد كأني التابع ليـ وىـ المتبوعوف: (كأني المقود وىـ القادة)
. وىـ الحاثوف لي في ذلؾ (4)[في اتباع األمر]أي المحثوث : (وأنا الموزوع وىـ الوزعة)

( 5)فمما قاؿ ىذا القوؿ في كبلـ طويؿ، قد ذكرنا مختاره في جممة الخطب مف: قاؿ الشريؼ الرضي
، [25:المائدة]{ِإّني اَل َأْمِمُؾ ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي}: قبؿ ىذا، تقّدـ إليو رجبلف مف أصحابو فقاؿ أحدىما

( 6)يعني أف ىذا األمر إنما: (!وأيف تقعاف مما أريده: فمرنا يا أمير المؤمنيف بأمرؾ ُنَنفّْْذ فيو، فقاؿ
يكوف بالتناصر والتعاضد، واتفاؽ المسمميف، فأما الواحد واالثناف والعدد اليسير فبل يكاد يقع موقعًا 

. نافعًا منو



 

 

أصحاب الجمؿ كانوا  (7)أترى أف: إف الحارث بف حوط أتى أمير المؤمنيف، فقاؿ: وقيؿ [264]
عمى ضبللة؟ 

 __________
(. ب)سائر، سقط مف  (1)
. إلخ...إف كانت الرعايا قبمي لتشكو : إف الرعايا لتشكو، وفي شرح النيج(: ب)في  (2)
(. ب)فإني اليـو ألشكو حيؼ رعيتي، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
(. ب)سقط مف  (4)
(. ب)مف، سقط مف  (5)
(. ب)إنما، سقط مف  (6)
 .إلخ...أتراني أظف أف أصحاب : في شرح النيج (7)

(6/2214 )

 

مف أعجب الكنايات وأرفعيا قدرًا،  (1)وىذه: (يا حاِر، إنؾ نظرت تحتؾ، ولـ تنظر فوقؾ): فقاؿ
وأراد أنؾ مف أىؿ الجيؿ، ولست مف أىؿ العمـ، فكنى بالتسفؿ عف الجيؿ لما كاف يضع أىمو ومف 

. بالفوقية عف العمـ لما كاف يرفع أىمو (2)تمبس بو، وعنى
. أراد تحيرت في األمر فمـ تعرؼ ما فيو مف اإليراد واإلصدار: (فحرت)
. لـ تحط بو معرفة، وال أتقنتو دراية: (إنؾ لـ تعرؼ الحؽ)
. مف عمؿ بو، وكاف معواًل عميو في جميع أموره(: (3)فتعرؼ مف أتاه)
. أحطت بو معرفة ودراية(: عرفت الباطؿ (4)وال)
مف تمبس بو وخالطو، وحاصؿ كبلمو أنو في لبس مف دينو، ال يعرؼ ما يأتي : (فتعرؼ مف أتاه)

. منو وما يذر
نما الرجاؿ يعرفوف بالحؽ، فاعرؼ الحؽ تعرؼ أىمو ): وفي رواية أخرى الحؽ ال يعرؼ بالرجاؿ، وا 

(. 5)(قمُّوا أـ كثروا، واعرؼ الباطؿ تعرؼ أىمو قمُّوا أـ كثروا
فإنيما كانا ممف اعتزؿ أمير : (فإني أعتزؿ مع سعد بف مالؾ، وعبد اهلل بف عمر: فقاؿ الحارث)

. المؤمنيف، ثـ ندما عمى ذلؾ بعد، كما حكيناه مف قبؿ عند عروض ذكرىما
: فقاؿ

 __________
. وىذا(: ب)في  (1)
. كنى: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (2)



 

 

. فتعرؼ أىمو: في شرح النيج (3)
. ولـ تعرؼ: في شرح النيج (4)
روى ىذه الرواية القاضي العبلمة أحمد بف يحيى حابس الصعدي رحمو اهلل في اإليضاح في  (5)

يا حار، إنو لممبوس عميؾ، إف الحؽ ال يعرؼ بالرجاؿ ): ، ولفظ أوليا فيو375شرح المصباح ص
نما   .(إلخ...وا 

(6/2215 )

 

أراد بيذا أنيما اعتزال األمر : (إف سعدًا، وعبد اهلل بف عمر لـ ينصرا الحؽ، ولـ يخذال الباطؿ)
معنا في جيشنا، وال ىما أيضًا خذال  (1)لعروض شبية ليما في ذلؾ، فبلىما نصرا الحؽ فيكوناف

. عونًا عمى إبطالو وفساده (2)الباطؿ فيكوناف
يعني مف يجالس السمطاف، ويكوف بالقرب منو مثؿ مف (: صاحب السمطاف كراكب األسد )[265]

. يركب األسد في حالتو ىذه
حسف الحاؿ، يعني تحسف حالو في النفوس لمكانو مف األسد، : الغبطة ىي(: (3)يغبط بموضعو)

. وأف أحدًا ال يناؿ ىذه الحالة فإنو ال يستطاع صيده وأخذه، فضبًل عف استذاللو بالركوب
ما ينالو مف الخوؼ واإلشفاؽ، فيكذا الحاؿ يغبطو الناس بقربو مف الممؾ، وىو : (وىو أعمـ بموقعو)

. عمى إشفاؽ مف أمره مف غضبو وحدتو
يشير إلى رعاية حؽ األموات في أوالدىـ وحسف التكفؿ بيـ (: أحسنوا في عقب غيركـ )[266]

. واإلحساف إلييـ
يريد أنكـ إذا فعمتـ ذلؾ في أعقاب غيركـ يسر اهلل لكـ لطفًا في أعقابكـ مف : (تحفظوا في عقبكـ)

. يفعؿ ذلؾ في حقكـ
يشير إلى العمماا فإنيـ أىؿ الحكمة، فإذا (: كاف دواا (4)إف كبلـ الحكماا إذا كاف صواباً  )[267]

كاف ما يتكمموف بو جاريًا عمى األحكاـ الشرعية ومطابقًا لما أراد اهلل، ومقررًا عمى التقوى والورع، 
. فيو دواا عف داا الجيؿ

ف كاف خطأ فيو) رادتو فيو مفسد ال محالة، ألف (: داا (5)وا  ف كاف مخالفًا لتقوى اهلل وا  يعني وا 
نعمؿ بو؛ ألف فبلنًا قد قاؿ بو، فيكوف الداا مف ىذه : الناس ينقادوف لو ويتبعونو، وليذا يقولوف

. الجية
 __________

. فيكونا(: ب)في  (1)
. فيكونا(: ب)في  (2)



 

 

. يغبط بموقعو، وىو أعمـ بموضعو: في شرح النيج (3)
. صواباً : حقًا، وأشار في ىامشيا إلى أنو في نسخة(: ب)في  (4)
 .كاف: في شرح النيج (5)
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وحقيقتو؟  (1)وسألو رجؿ أف يعرفو اإليماف [268]
فأتن ي حتى أخبرؾ عمى أسماع الناس، فإف نسيت مقالت ي حفظيا عميؾ  (2)إذا كاف غداً ): فقاؿ

. يريد مف اإلبؿ أو مف الشاا التي تشرد عف صواحبيا التي ىي معيف: (غيرؾ، فإف الكبلـ كالشاردة
ـْ ِفي }: ثقفتو إذا صادفتو، قاؿ اهلل تعالى: أي يصدفيا، مف قوليـ: (يثقفيا ىذا) َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّي

. ، أي تصادفيـ[57:األنفاؿ]{اْلَحْربِ 
. يزوؿ عنيا فبل توجد معو: (ويخطئيا ىذا)
: وقد ذكرنا ما أجابو عميو السبلـ مف ىذا الباب، وىو قولو: قاؿ الشريؼ الرضي رضي اهلل عنو)

. وقد مضى فبل نعيده: (اإليماف عمى أربع شعب
: وقاؿ [269]
، ال تشتغؿ بتدبير (3)يعني الذي تستقبمو مف عمرؾ: (يا ابف آدـ، ال تحمؿ ىَـّ يومؾ الذي لـ يأتؾ)

. أمرؾ فيو، وحفظ رزقؾ مف أجمو
رزؽ غيرؾ، وجامعًا لمرزؽ فيو، وليس حاصبًل، وال  (4)فتكوف مدبرًا فيو: (عمى يومؾ الذي أتاؾ)

. تدري بحالو كيؼ يكوف
فبل تشتغؿ بما يصمحو اآلف، وأنت عمى  (6)يعني(: اهلل فيو برزقؾ (5)فإنو إف يكف مف عمرؾ يأت)

. غير ثقة مف أمره، وحقيقة مف حالو
يشير إلى أنو إذا أحببت فأحبب باليوف واإلرواد، وال تَّيالؾ في حب (: احبب حبيبؾ ىونًا ما )[270]

: مف تحب فإنو
. يعني فربما كاف باغضًا لؾ في بعض األياـ: (عسى أف يكوف بغيضؾ يومًا ما)
أحدًا فبل تَّيالؾ في بغضو، وليكف بغضؾ  (7)يشير إلى أنؾ إذا بغضت: (وابغض بغيضؾ ىونًا ما)

. لو باليوف
 __________

. ما اإليماف: وشرح النيج( ب)في  (1)
. غدٌ : الغد، و في شرح النيج(: ب)في  (2)
(. ب)مف عمرؾ، سقط مف  (3)



 

 

(. ب)فيو، سقط مف  (4)
. يأتي، وىو تحريؼ: في النسخ (5)
(. ب)يعني، سقط مف  (6)
 .أبغضت(: ب)في  (7)
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فربما كاف محبًا لؾ في بعض األياـ، وربما أثر ىذا عف الرسوؿ : (عسى أف يكوف حبيبؾ يومًا ما)
، وىذا قريب؛ ألنيما ينزعاف عف قوس واحدة، فميذا يصيباف الغرض إصابة واحدة، (1)عميو السبلـ

ويرداف موردًا واحدًا، فبل جـر يحصؿ التطابؽ في كبلميما في ىذا وفي غيره، وقد نبينا عميو، وما 
. ىذه صفة ليوف أي ىونًا قميبلً 

. أي مف أجؿ إصبلح الدنيا(: عامؿ في الدنيا لمدنيا: الناس في الدنيا عامبلف )[271]
. شغمو إصبلحيا عف إصبلح اآلخرة وااللتفات إلييا: (قد شغمتو دنياه عف آخرتو)
. مف أوالده: (يخشى عمى مف يخمّْؼ الفقر)
نما اشتغؿ بأوالده خيفة الفقر عمييـ والحاجة بعده: (ويأمنو عمى نفسو) . وليذا لـ يشتغؿ بنفسو، وا 
وىو استغراؽ عمره؛ ألف يعود عمى أوالده بمنفعة بعد موتو، فيو مفني : (فيفن ي عمره في منفعة غيره)

. لعمره في خدمتيـ وجمب المنفعة إلييـ
. يعني لآلخرة في الدنيا، مشغوؿ بعمؿ اآلخرة: (وعامؿ في الدنيا لما بعدىا)

 __________
بسنده عف  (238) برقـ 310أخرجو بمفظو اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص (1)

رواه : وقاؿ (130) رقـ 1/54أورده في كشؼ الخفاا : عميعميو السبلـ، وقاؿ المحقؽ في تخريجو
أبو داود، والترمذي، وابف ماجة، عف أبي ىريرة، والطبراني عف عمر، والدارقطني، وابف عدي، 

ورواه بمفظو العبلمة : قمت_… _ .(انظره فيو)والبييقي عف عمي موقوفًا، ثـ ساؽ الكبلـ في تخريجو 
 في الباب التاسع والثبلثيف 164ػ2/163عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند شمس األخبار
 في الباب السادس والخمسيف والمائة 235والمائة عف عمي عميو السبلـ وعزاه إلى مسند أنس، وص

عف عمي عميو السبلـ، وعزاه إلى أمالي األشج، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
1/134. 
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مف غير عناية وال جيد مف نفسو وال تعب ليا في (: مف الدنيا بغير عمؿ (1)فجااه الذي لو)
. تحصيؿ رزقو

اآلخرة، وجااه نصيبو مف الدنيا مف  (3)يعني عمؿ لآلخرة، فأحز عمؿ(: (2)فأحرز الحظيف معاً )
. غير كمفة وال مشقة

ْنَيا َواآلِخَرةِ }: ذا جاه ومقدار عنده، كما قاؿ تعالى: (فأصبب وجييًا عند اهلل) آؿ ]{َوِجيًيا ِفي الدُّ
. ، يعني عيسى عميو السبلـ[45:عمراف

وىذه فائدة كونو وجييًا عند اهلل، أي أنو ال يرده في حاجة توجو ليا مف : (ال يسأؿ اهلل حاجة فيمنعو)
. فبلف وجيو عند األمير أي يقضي لو كؿ حاجة طمبيا مف جيتو: اهلل، وليذا يقاؿ

لو أخذتو : وروي أنو ذكر عند عمر بف الخطاب في أيامو حمي الكعبة وكثرتو، فقاؿ قـو [272]
المسمميف، كاف أعظـ لؤلجر، وما تصنع الكعبة بالحمي، فيَـّ عمر بذلؾ،  (4)فجيزت بو جيوش

: فسأؿ عنو أمير المؤمنيف؟ فقاؿ
: يعني عمى أنواع أربعة: (إف القرآف أنزؿ عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو واألمواؿ أربعة)
فيذا ماؿ ليـ يممكونو في مدة الحياة، فإذا ماتوا : (أمواؿ المسمميف، فقسَّميا بيف الورثة في الفرائض)

. كاف مقسومًا في الورثة بعدىـ
: ماؿ الفيا نوعاف: (والفيا فقسَّمو عمى مستحقيو)

. ما أخمى عنو الكفار خوفًا مف المسمميف: أحدىما
ما أخذ مف غير خوؼ كالجزية، وعشور أمواليـ لمتجارة، أعني أىؿ الذمة، والفيا كمو ما : وثانييما

. كاف حاصبًل مف غير قتاؿ
: (والخمس فوضعو اهلل حيث وضعو)

 __________
. لو، زيادة في شرح النيج (1)
. وممؾ الداريف جميعاً : بعده في شرح النيج (2)
(. ب)عمؿ، سقط مف  (3)
 (.ب)جيوش، سقط مف  (4)
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؟ (1[)41:األنفاؿ]{واْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيفِ }: إف اهلل قاؿ: وعف أمير المؤمنيف أنو قيؿ لو
. (أيتامنا، ومساكيننا): فقاؿ

(. 2)ليس لنا أف نبني منو قصورًا، وال نركب البراذيف: وعف زيد بف عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ



 

 

. ، وليس مف ىمنا ذكر ذلؾ(4)العمماا في قسمة الخمس (3)وقد اضطرب رأي
. يعني في األصناؼ الثمانية: (والصدقات فجعميا اهلل حيث جعميا)
. يريد يـو قسمة ىذه األمواؿ وحديثيا: (وكاف حمي الكعبة فييا يومئذ)
. مف غير تغيير لو عف موضعو، وال إزاحة لو عف مكانو: (فتركو اهلل عمى حالو)
. فإنو عالـ بكؿ المعمومات: (ولـ يتركو نسياناً )
يخؼ عميو مكانو  (6)أراد لـ(: مكاناً  (5)ولـ يخؼ عميو)
. أراد ال تغيره عف حالتو التي ىو عمييا: (َفأِقرّْه حيث أقرَّه اهلل)
. في أخذه وتغييره عما كاف عميو: (!لوالؾ الفتضحنا: فقاؿ لو عمر)
. عمر: (وترؾ)
. وىي إلى اآلف محمى بابيا، ما أنكره أحد مف العمماا ليذا الوجو: (الحمي عمى ما كاف عميو)

 __________
، وقاؿ اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في 2/211الكشاؼ  (1)

وفي ذلؾ ما بمغنا عف عمي بف :  بعد كبلـ طويؿ في قسمة الخمس قاؿ ما لفظو2/489األحكاـ
واعمموا أنما غنمتـ مف شيا }: الحسيف بف عميعميو السبلـ أنو كاف يقوؿ في قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى
ىـ يتامانا، ومساكيننا، وابف  {فأف هلل خمسو ولمرسوؿ ولذي القربى واليتامى والمساكيف وابف السبيؿ

وىذا في :  قاؿ2/289انتيى، ورواه عنو اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ . سبيمنا
. الشفاا

. الدابة: جمع برذوف، وىي: ، والبراذيف2/211الكشاؼ  (2)
(. ب)رأي، سقط مف  (3)
عف قسمة الخمس، انظر االعتصاـ بحبؿ اهلل المتيف لئلماـ القاسـ بف محمدعميو السبلـ،  (4)
. 292ػ2/288
. عنو: في شرح النيج (5)
 .ولـ(: ب)في  (6)
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، واآلخر مف (3)إليو رجبلف سرقا مف ماؿ اهلل، أحدىما عبد (2)أنيعميو السبلـ دفع (1)وروي [273]
: الناس، فقاؿ (4)ُعْرضِ 

. يعني العبد: (أما ىذا)
. وكاف مف الفيا: (فيو مف ماؿ اهلل)



 

 

. ألجؿ الشبية: (وال حد عميو)
الماؿ هلل والعبد مف مالو أيضًا، فبل وجو لمحد لسقوطو  (5)يعني أف: (ماؿ اهلل أكؿ بعضو بعضاً )

. بالشبية، وأراد ماؿ اهلل أخذ بعضو مف بعض
. يعني الحر، فبل وجو لمشبية في حقو: (وأما اآلخر)
. لمسرقة(: فقطع يده (6)فعميو الحد)

سؤاؿ؛ كيؼ قطعو ولو حؽ في بيت الماؿ، ومف حؽ الحد أف يكوف مدرؤًا بالشبية، وال شبية أعظـ 
؟ (7)مف ذاؾ

 __________
. ويروى(: ب)في  (1)
. رفع: وشرح النيج( ب)في  (2)
. أحدىما عبد مف ماؿ اهلل: وشرح النيج( ب)في  (3)
(. 426مختار الصحاح ص. )فبلف مف ُعْرِض الناس أي مف العامة (4)
(. ب)أف، سقط مف  (5)
. فعميو الحد الشديد، فقطع يده: في شرح النيج (6)
 .ذلؾ(: ب)في  (7)
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، (1)ال يقطع مف سرؽ مف بيت الماؿ: وجوابو؛ ىو أف الرواية عنو مختمفة، فقاؿ في موضع آخر
، وىذا ىو المختار ألجؿ ما ذكرناه (4)عنو، وىو محكي عف عمر أيضاً  (3)رواية الشعبي (2)وىي

. مف الشبية لو
 __________

، عف أبيو، (506) برقـ 230أخرج اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في مجموعو ص (1)
وال قطع عمى سارؽ )): عف جده، عف عميعميو السبلـ، فذكر حديثًا في حد السارؽ، والمفظ في آخره

 وعزاه إلى مجموع 5/118والخبر ىذا في أنوار التماـ( (مف بيت ماؿ المسمميف، فإف لو فيو نصيباً 
. اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ، وشرح األحكاـ لمعبلمة عمي بف ببلؿ

وىو، وانظر رواية الشعبي عف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ في أنوار (: ب)في  (2)
. 5/119التماـ

، أحد األعبلـ، مف [ ى103-19]ىو عامر بف شراحيؿ بف عبد الشعبي الحميري، أبو عمر  (3)
التابعيف، فقيو، محدث، خرج مع ابف األشعث عمى الحجاج، وشيد وقعة الجماجـ، ثـ نجا وعفي 



 

 

عنو، ولد ونشأ ومات بالكوفة، اتصؿ بعبد الممؾ بف مرواف فكاف نديمو وسميره، عّده بعض 
إف أحببنا أىؿ البيت : المؤرخيف في رجاؿ الشيعة، ومنيـ السيد صاـر الديف الوزير، ومف كبلمو

ف أبغضناىـ ىمؾ ديننا، وكاف يقوؿ معجـ رجاؿ ). أحبب آؿ البيت وال تكف رافضياً : ىمكت دنيانا، وا 
((. 402)االعتبار وسموة العارفيف ت

أي إلى اإلماـ -وفي الشفاا خبر ُروي أف عمر كتب إليو : ، قاؿ5/119الرواية في أنوار التماـ  (4)
ال تقطعو، فما مف أحد إال ولو ): يسألو عمف سرؽ مف بيت ماؿ المسمميف؟ فقاؿ- عميعميو السبلـ

 .انتيى. (فيو حؽ
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ذكره ىا ىنا مف قطعو فيو محموؿ عمى أنو ال شبية لو فيو بأف يكوف غنيًا، فإنو متى  (1)فأما ما
كاف غنيًا فبل حؽ لو في بيت الماؿ، فميذا وجب قطعو كما لو سرؽ ذمي مف بيت الماؿ فإنو يقطع 
ال محالة، وكما لو سرؽ غني مف األمواؿ الموقوفة لمفقراا فإنو يقطع ببل مرية، فيجب حممو عمى ما 

. ذكرناه
مكاف دحض إذا كاف زلقًا ال تثبت فيو (: استوت قدماي مف ىذه المداحض (2)لو قد )[274]

. األقداـ، وعنى باستواا قدميو فراغو عما في وجيو مف الجمؿ وصفيف وحرب الخوارج
. إزالتيا وطمسيا: يريد أمت بدعًا وضبلالت في الديف، وتغييرىا: (َلَغيَّرُت أشياا)
. قاطعًا ال تشكوف فيو(: واعمموا عممًا يقيناً  )[275]
ف عظمت حيمتو) . تصرفو في أموره واحتيالو بأبمغ الحيؿ وأعبلىا: (أف اهلل لـ يجعؿ لمعبد وا 
. الخدع والتغرير: المكيدة والكيد ىو: (وقويت مكيدتو)
: ما فرض لو مف الرزؽ (3)وكاف طمبو لرزقو عظيمًا شديدًا، فإف اهلل تعالى: (واشتدت َطِمَبُتو)
يريد بو الموح المحفوظ، فإف اهلل تعالى قد كتب فيو أرزاؽ : (أكثر مما ُسمّْي لو في الذكر الحكيـ)

. قدر وحتـ شيا (4)الخمؽ وآجاليـ، فما يزاد مما قد
. احتيالو في طمب رزقو، وقمة قدرتو عمى طمبو: (ولـ َيُحْؿ بيف العبد في ضعفو وقمة حيمتو)

 __________
(. ب)ما، سقط مف  (1)
. وفي شرح النيج( ب)قد، زيادة في  (2)
(. ب)تعالى، سقط مف  (3)
 (.ب)قد، سقط مف  (4)
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يشير بكبلمو ىذا إلى أف قوة اإلنساف وبسطتو ال تزيده : (وبيف أف يبمغ ما ُسمّْي لو في الذكر الحكيـ)
تبطؿ عنو ما سمي لو وفرض مف األرزاؽ واآلجاؿ،  (1)عمى ما قد فرض لو، وال ضعفو وقمة احتيالو

خطرىا وقدرىا، وفييا راحة عف أكثر التكمفات،  (2)وىذه قاعدة عظيمة في الديف يعظـ نفعيا ويكبر
غفاؿ لمنفس عف التوىمات . وا 

: المحيط بعممو ومعرفتو، و: (والعارؼ بيذا)
الضمير واإلشارة إلى ما قرره أواًل مف العمـ بما قد كتبو اهلل لمعبد في لوحو المحفوظ مف : (العامؿ بو)

: الرزؽ واألجؿ، فأراد فمف عرفو وعمؿ بو
. أراد أكثرىـ استراحة فيما ينفعو مف ذلؾ: (أعظـ الناس راحة في منفعة)
(. 3)باإلعراض عنو: (والتارؾ لو)
. الذي ال يعممو، وال يدري بكنو حالو: (الشاؾ فيو)
أكثرىـ اشتغااًل فيما يضره، ومصداؽ ما قالو عميو السبلـ ىو أف : (أعظـ الناس شغبًل في مضرة)

مف عرؼ ما قالو ىاف عميو األمر، فأراح نفسو عف أكثر المطالب التي ال تجدي، وال تكوف نافعة 
غاية التعب، وضرىا غاية المضرة، مف غير زيادة وال نقصاف  (4)لو، ومف جيمو شغؿ نفسو وأتعبيا

. في أمر مف األمور
( 7)اإلمبلا بإدرار النعـ وكثرتيا، والنعمى: االستدراج ىو(: (6)منعـ عميو متسدرج بالنُّعمى (5)رب)

االسـ مف التنعـ، وأراد أف اهلل يممي لكثير مف : مصدر نعـ ينعـ كالبشرى والرجعى، والنعمة ىي
ف  الفسقة، ويرادؼ عميو النعمة خذالنًا منو لو لعممو بأنو ال لطؼ لو، وأنو غير منتفع باأللطاؼ وا 

. فعمت لو، فميذا خذلو باإلمبلا واالستدراج
 __________

. وال قمة احتيالو لو(: ب)في  (1)
. ويكثر(: ب)في  (2)
. لو(: ب)في  (3)
تعابيا(: ب)في  (4) . وا 
. ورب: في شرح النيج (5)
. بالنعماا(: ب)في  (6)
 .والنعماا(: ب)في  (7)

(6/2224 )



 

 

 

أراد أف مف أىؿ البموى مف يفعؿ معو صنيع حسف بكثرة ما ابتمي : (ورب مبتمى مصنوع لو بالبموى)
عظاـ األجر . بو؛ لما لو فيو مف المصمحة وكثرة العوض وا 

. عمى ما أعطاؾ اهلل مف النعـ وخولؾ منيا: (فزد أييا المستمع في شكرؾ)
. في المعاصي واإلسراع إلييا بالفعؿ: (وقصّْر مف عجمتؾ)
. أي ال تزيد عمى ذلؾ شيئًا فتيمؾ(: (1)وقؼ عند منتيى قدرؾ)

أي ال تطمب أكثر منو، فإنو أمر مفروغ منو، ال يزاد فيو وال : (عند منتيى رزقؾ): وفي رواية أخرى
. ينقص منو

. بمنزلة الجاىؿ الذي ال عمـ معو(: ال تجعموا عممكـ جيبلً  )[276]
بمنزلة مف ال قطع معو، فإف مف حؽ العمـ أف يعمؿ بو، ومف حؽ اليقيف أف يقطع : (ويقينكـ شكاً )
. بو
. شيئًا مف العمـو: (فإذا عممتـ)
. ألجمو باألعماؿ الصالحة: (فاعمموا)
ذا تيقنتـ) . األحواؿ، وقطتعـ عمى صحتيا: (وا 
. في الديف، وافعموه مف غير تردد في فعمو (2)عمى فعؿ ما نفذت فيو بصائركـ: (فأقدموا)
يعني يورد صاحبو الموارد الضنكة، وينزلو المنازؿ المتعبة، (: إف الطمع مورد غير مصدر )[277]

. وال يصدره عنيا، وال يخمصو عف عيدتيا
. لصاحبو بالفوز والنجاح في ظنو ووىمو، أو بالخسارة واليبلؾ مف جية الحقيقة: (وضامف)
. بما ضمف لو مف ذلؾ: (غير وفيّ )

، مما يؤيد االحتماؿ األوؿ دوف الثاني: وقولو . غير وفيّْ
شرؽ بريقو إذا غص بو فمـ يسغو، وما ذكره مثاؿ (: قبؿ رّيو (3)وربما شرؽ شارؽ مف الماا)

لمطمع، فإف الطامع ربما ىمؾ قبؿ وصولو إلى ما طمع فيو، كما أف الشارب مف الماا ربما ىمؾ قبؿ 
. أف يروي

 __________
. رزقؾ: في شرح النيج (1)
. عمى فعؿ ما يقترف بو نظامكـ في الديف(: ب)العبارة في  (2)
 .وربما شرؽ شارب الماا قبؿ رّيو: وشرح النيج( ب)العبارة في  (3)

(6/2225 )

 



 

 

أراد أف الشيا إذا كاف عظيـ القدر في المنفعة، وكاف (: عظـ قدر الشيا المتنافس فيو (1)كمما)
. في نفسو غاليًا نفيساً 

ألنو لوال عظـ منفعتو لما عظمت الرزية بعدمو وذىابو، وليذا تعظـ (: (2)عظمت الرزية لفقده)
مف أصيب بمصيبة )): الرزية في فقد العمماا واألفاضؿ لما عظـ قدر النفع بيـ، وفي الحديث

(. 4(()فإنكـ لف تصابوا بمثمي (3)فميذكر مصابو فيّ 
َـّ، إني أعوذ بؾ أف َتْحُسَف في المعة العيوف عبلنيت ي )[278] المضيئة النيّْرة مف : البلمعة ىي(: المَُّي

ما : حسف الوجو، والعبلنية ىي: العيوف، وىذه اإلضافة مف باب إضافة الصفة إلى فاعميا، كقولؾ
. ظير مف األمور، وأراد االستعاذة باهلل مف شر الرياا

ما يبلـ : أي ويبلـ فيما أضمره لؾ ما أسره في نفسي، والقبيب(: لؾ سريرتي (5)وَتْقُبب فيما أبطف)
. عميو صاحبو ويذـ

انتصاب محافظًا عمى الحاؿ مف الضمير في أعوذ، والمعنى محافظًا : (محافظًا عمى رياا الناس)
. ثناا الناس بما أفعمو مف ذلؾ (6)بما أفعمو مف ذلؾ عمى

. مما أختص بو، وال يشاركني فيو غيري: (مف نفسي)
 __________

. وكمما: في شرح النيج (1)
. واألماني تعمي أعيف البصائر، والحظ يأتي مف ال يأتيو: بعده في شرح النيج (2)
. بي(: ب)في  (3)
بسنده  (610) برقـ 258أخرجو مف حديث اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في مجموعو ص (4)

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فذكر الحديث، : عف أبيو عف جده عف عميعميو السبلـ قاؿ
أورده في موسوعة أطراؼ الحديث  ((مف أصيب بمصيبة فميذكر مصيبتو بي)): وأولو وىو قولو
، 575، وعمؿ اليـو والميمة البف السني (6655)، وعزاه إلى كنز العماؿ برقـ 8/98النبوي الشريؼ 

. 7/625والكامؿ البف عدي 
. َبَطفُ (: ب)في  (5)
 .عف(: ب)في  (6)

(6/2226 )

 

محافظًا بجميع، أي أحافظ عمى الرياا : الباا ىا ىنا متعمقة بقولو: (بجميع ما أنت مطمع عميو من ي)
. بجميع أعمالي كميا

. أحسف ما يظير مف أعمالي في الخير والتقوى والصبلح: (فُأْبِدي لمناس حسف ظاىري)



 

 

: وأظير لؾ أقبب ما يكوف مف أعمالي وأسوأىا، أفعؿ ذلؾ(: عممي (1)وأفضي إليؾ بأسوا  )
. مف أجؿ أف أكوف قريبًا مف عبادؾ: (تقربًا إلى عبادؾ)
. أي ومف أجؿ أف أكوف بعيدًا مما يرضيؾ مف األعماؿ كميا: (وتباعدًا مف مرضاتؾ)
بقاياه، وأراد : ُغبَّر الحيض وُغبَّر الظبلـ ىي(: في ُغبَّر ليمة دىماا (2)ال والذي أمسينا منو )[279]

. في بقايا ليمة مظممة
القسـ بالقدرة، وبما  (3)كشر عف نابو إذا ابتسـ وضحؾ، وأراد ىنا: يقاؿ: (تكشر عف يـو أغرَّ )

يظير مف عجائب آثارىا، ومف أعجبيا قدرًا وأوضحيا أثرًا بينًا، ترانا في ليؿ مظمـ وسواد مستحكـ إذ 
. جبلَّه بنور طالع وعقَّبو بفجر ساطع، فيذا مف أعظـ دالئؿ القدرة وأبير آيات الحكمة

. ىذا ىو جواب القسـ الذي ذكره: (ما كاف كذا وكذا)
. يعني قميؿ مف األعماؿ الصالحة تداـو عميو ويستمر فعمؾ لو(: قميؿ تدـو عميو )[280]

 __________
. بأسواا أعمالي(: ب)بسوا، و في : في شرح النيج (1)
. فيو(: ب)في  (2)
 .وأرادىا(: أ)في  (3)

(6/2227 )

 

نما كاف ]يرجى بو الخير أكثر مف كثير مف األعماؿ ُيَمؿُّ ويسأـ، (: (1)أرجى مف كثير ممموؿ) وا 
وأدخؿ في  (2)[األمر كما قاؿ؛ ألف القميؿ إذا كاف مرغوبًا فيو منشوطًا إلى فعمو كاف أرضى هلل

ذا كاف كثيرًا ُيَمؿّّ كاف ذلؾ أقرب إلى نفار النفس عنو فبل يكمؿ إخبلصو، وفي الحديث : اإلقباؿ، وا 
ف قؿَّ )) (. 3)((إفَّ اهلل يحبُّ المدوامة عمى العمؿ وا 
قد ذكرنا تفسيره فبل وجو إلعادتو، وفيو داللة (: أضرت النوافؿ بالفرائض فارفضوىا (4)إذا )[281]

عمى أف كؿ ما كاف فيو دعاا إلى إكماؿ الفرائض وجب فعمو، ويدؿ عمى وجوب تأديتيا عمى أكمؿ 
. وجو وأحسنو

أراد مف أخطر ببالو ُبْعَد المسافة التي يقطعيا تأىب مف كثرة (: مف تذكر ُبْعَد السفر استعدَّ  )[282]
صبلح حالو لقطع ىذه المسافة . الزاد، وا 

. اإلدراؾ بالعيوف(: مع اإلبصار (5)ليس الرؤية )[283]
 __________

. ممموؿ منو: في شرح النيج (1)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)



 

 

ف قؿّ : ))أورد قريبًا منو بمفظ (3) في موسوعة أطراؼ (( أحب العمؿ إلى اهلل ما داـو عميو صاحبو وا 
، ومسند أحمد بف حنبؿ 177 وعزاه إلى صحيب مسمـ في الصياـ 1/131الحديث النبوي الشريؼ 

ف قمت)): ، وبمفظ6/199  1/344رواه في مسند شمس األخبار  ((أحب األعماؿ إلى اهلل أدوميا وا 
أخرجو : في الباب الخامس والخمسيف وعزاه إلى مسند الشياب، قاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو

ف قؿ)): الشيخاف عف عائشة بمفظو إال أنو قاؿ . بالتذكير ((وا 
ذا(: ب)في  (4) . وا 
 .ليست الرؤية: ، وفي شرح النيج(ب)ليس الرؤية، زيادة مف : قولو (5)

(6/2228 )

 

بما يكوف مف خطأ المناظر وحصوؿ الخياالت لبعد المبصر أو عروض : (فقد تكذب العيوف أىميا)
عارض مف أسباب الخطأ في اإلدراكات فيقع كذبيا ال محالة، ومف أجؿ ذلؾ ترى الكبير صغيرًا 

، والصغير كبيرًا إلى غير ذلؾ مف االختبلفات، ولممتكمميف في ىذا االختبلؼ خبلؼ طويؿ  كالنجـو
عند مف يقوؿ بالشعاع، وعمى قوؿ مف يقوؿ باالنطباع، وعمى رأي الفبلسفة بتشكؿ اليواا بيف الرآئي 

. والمرئي، وفيو بحث دقيؽ ليس ىذا مف مواضع ذكره
وغرضو مف ىذا الكبلـ ىو أف ما دؿ عميو العقؿ فيو الصحيب : (وال يغش العقؿ مف استنصحو)

الذي ال كذب فيو، وىو الحجة القاطعة هلل تعالى عمى خمقو في إثبات وجوده وتوحيده، وما عداه فبل 
يعرج عميو؛ ألف أعظـ العمـو الضرورية ىو اإلدراؾ، وربما وقع فيو الخطأ ليس ألجؿ اإلدراؾ، فيو 

نما ذلؾ مف أجؿ ما يعرض في اإلدراؾ وفي طريقو مف االختبلؼ . طريؽ إلى العمـ، وا 
أي الغفمة، وليذا فإنكـ ال تنتفعوف بالموعظة (: بينكـ وبيف الموعظة حجاب مف الِغرَّةِ  )[284]

. ألجميا
. مف جيمو وعمايتو وضبللو(: جاىمكـ مزداد )[285]
. لمتوبة عف خطائو غير قاطع عمييا(: (1)مسوّْؼ)
أراد أف العمـ باهلل تعالى قاطع ال محالة لعذر مف يتعمؿ بجيمو، (: َقَطَع العمـ ُعْذَر المتعمّْميف )[286]

باهلل تعالى ظاىرة، والمطؼ حاصؿ ال  (2)فإنو ال عذر لو في ذلؾ، وكيؼ ال والمصمحة في العمـ
محالة، فإنا نعمـ قطعًا بالضرورة أف كؿ مف عمـ اهلل تعالى بصفاتو وحكمتو فإنو يكوف أقرب إلى فعؿ 

. كؿ قبيب؛ لما يرجوه مف ثواب اهلل ويخافة مف عقابو (3)الواجب واالنكفاؼ عف فعؿ
 __________

(. جاىمكـ مزداد، وعالمكـ مسوؼ: )لفظ الحكمة ىذه في شرح النيج (1)



 

 

(. ب)في العمـ، سقط مف  (2)
 (.ب)فعؿ، سقط مف  (3)

(6/2229 )

 

يعني أف كؿ مف عجمت لو منيتو، فإنو يسأؿ اإلنظار والتأخر (: كؿ معاجؿ يسأؿ اإلنظار )[287]
. إلى وقت آخر غير ىذا، وال يزاؿ عمى ذلؾ

يريد ومف كانت منيتو متأخرة عنو فميس مستحثًا في فعؿ الواجب، : (وكؿ مؤجَّؿ يتعمَّؿ بالتسويؼ)
نما يعمؿ نفسو بأف يقوؿ ( 1)سوؼ أفعؿ في المستقبؿ وىو غير فاعؿ، ولكنو يسوّْؼ نفسو ويكذب: وا 

. بيا
طوبى لحياتو فما : (2)أي ما غبطو الناس، وقالوا لو!(: طوبى لو: ما قاؿ الناس لشيا )[288]

(. 3)أىنأىا وأرغد عيشو
يعني تغيرت ىذه الحالة وزالت ىذه النعمة، وصار السوا (: خبَّأ لو الدىر يـو سوا (4)إال وقد)

. متصبًل بعد أف كاف النعيـ حاصبًل لو، وىذا ألف الدىر ىذا حكمو
: وقاؿ وقد سئؿ عف القدر [289]
فزؿَّ  (5)يشير إلى ما فيو مف الصعوبة والزلؿ، وليذا نرى كثيرًا خاض فيو: (طريؽ مظمـ فبل تسمكوه)

، وضؿَّ وأضؿَّ  . وأزؿَّ
. ولج إذا دخؿ: أي ال تدخموه، مف قوليـ: (وبحر عميؽ فبل َتِمُجوهُ )
أي وىو أمر استأثر اهلل بعممو، فبل تتكمفوا ما ليس في وسعكـ، وما ال (: (6)وسر اهلل فبل تتكمفوه)

: تطيقوف عميو، وفي الحديث أنو خرج يومًا إلى أصحابو وىـ يتكمموف في القدر، فاحمرَّ وجيو وقاؿ
((. فيو (7)أقسمت عميكـ أال تخوضوا))

سؤاؿ؛ ما ىو القدر الذي نيى عف اعتقاده والخوض فيو، وورد عميو الوعيد؟ 
 __________

. ويكذبيا(: ب)كتب فوقيا في  (1)
(. ب)لو، سقط مف  (2)
. عيشتو(: ب)في  (3)
. وفي شرح النيج( ب)وقد، زيادة في  (4)
(. ب)فيو، سقط مف  (5)
طريؽ : وقاؿ عميو السبلـ وقد سئؿ عف القدر: )(293)لفظ ىذه الحكمة في شرح النيج برقـ  (6)

سر اهلل فبل : بحر عميؽ فبل تمجوه، ثـ سئؿ ثالثًا فقاؿ: مظمـ فبل تسمكوه ، ثـ سئؿ ثانيًا فقاؿ



 

 

. (تتكمفوه
 .ال تخوضوا(: ب)في  (7)

(6/2230 )

 

بأف أفعاؿ العباد مف جية اهلل تعالى طاعاتيا ومعاصييا مف جية اهلل تعالى : وجوابو؛ ىو أف يقاؿ
إنو ال تصرؼ لمعبد في : وقضائو وقدره، كما ىو مذىب ىؤالا المجبرة، فإنيـ زعموا ذلؾ، وقالوا

نما ىو حاصؿ مف جية اهلل تعالى ، والذي عميو أئمة الزيدية والجماىير مف المعتزلة أف (1)فعمو، وا 
المعاصي والطاعات كميا مف جية العبد، وأف اهلل غير خالؽ ليا وال ُموِجد، فأما قضاؤه ليا وقدره 

. عمييا بمعنى العمـ فمما ال ننكره بحاؿ
سقوط اليمة، وركة الحالة، وغرضو ىو أف اهلل تعالى إذا : الرذالة ىي(: إذا استرذؿ اهلل عبداً  )[290]

. أراد استرذاؿ عبد وسقوط ىمتو
. منعو إياه وسدَّ عميو أبوابو(: (2)حظر عميو العمـ)

سؤاؿ؛ إذا كاف العمـ مف أعظـ الخصاؿ وأشرفيا، وأولى ما يكوف مف المقربات إلى اهلل، فكيؼ ساغ 
مف الحكيـ أف يمنع منو؟ 

نما الغرض أف اهلل تعالى إذا عمـ مف  وجوابو؛ ىو أف اهلل تعالى ليس مانعًا منو، وال ساّدا لطريقو، وا 
حاؿ اإلنساف اإلعراض عف العمـ والتنكب عف طريقو خذلو عف تحصيمو، ولـ يمطؼ لو فيو، إذ ال 
لطؼ لو، أو ألنو لو لطؼ لو فيو لـ ينتفع بو كما نقوؿ في حاؿ اإليماف ألىؿ الكفر، فإف الحاؿ 

. فييـ واحد
: وقالعميو السبلـ [291]

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
 .العمؿ، وىو تحريؼ(: ب)في  (2)

(6/2231 )

 

لـ أعمـ أنو واخى أحدًا سوى الرسولعميو السبلـ، فإنو لما ىاجر : (كاف لي فيما مضى أخ في اهلل)
( 1)((ىذا أخي)): آخا بيف المسمميف، ثـ أخذ بيد عمي بف أبي طالب وقاؿ

 __________



 

 

بسنده عف حذيفة  (60) برقـ 44أخرجو الفقيو ابف المغازلي الشافعي رحمو اهلل في المناقب ص (1)
، وحديث مواخاة النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ 2/124بف اليماف، وابف ىشاـ في السيرة النبوية 

ألمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ مف األحاديث الصحيحة والمشيورة، وقد روي مف 
بسنده  (57) برقـ 43طرؽ وأسانيد عدة، فممف رواه الفقيو ابف المغازلي الشافعي في المناقب ص

عف  (59)عف عبد الرحمف بف عابس عف أبيو، ومف طريؽ آخر برقـ  (58)عف ابف عمر، وبرقـ 
عف أبي الحمراا، ورواه اإلماـ أبو العباس  (61)عف حذيفة بف اليماف، وبرقـ  (60)ابف عمر، وبرقـ 

، وأخرجو بطرؽ عدة وأسانيد مختمفة الحافظ محمد 231الحسني رضي اهلل عنو في المصابيب ص
، وىي فيو (235)إلى الرقـ  (221) مف الرقـ 314ػ1/301بف سميماف الكوفي رحمو اهلل في المناقب

عف محدوج بف زيد الذىمي، وأسماا بنت عميس، ومحمد بف جعفر بف محمد عف أبيو عف جده، 
وسالـ بف أبي الجعد، وعبد اهلل بف عمر، وعبد الرحمف بف عابس، عف عمو، وأـ سممة زوجة 

النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وأمير المؤمنيف عميعميو السبلـ، وعبد اهلل بف العباس، وأنس بف مالؾ، 
 لمعبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير، وانظر 96ػ94وانظر حديث المواخاة في الروضة الندية ص

، حيث أورده فيو بشيا مف التفصيؿ، وذكر مف 369ػ5/365أيضًا أنوار التماـ في تتمة االعتصاـ 
مصادره المصابيب ألبي العباس الحسني، ومسند أحمد بف حنبؿ، ومناقب ابف المغازلي، وسنف 

. الترمذي، والجمع بيف الصحاح الستة لرزيف العبدري، وغيرىا
وعمى الجممة فمصادر الحديث كثيرة جدًا يطوؿ متابعتيا، ومف أراد التوسع فعميو بالبحث في _… _ 

 .كتب السير والفضائؿ وغيرىا

(6/2232 )

 

، ثـ واخى بيف كؿ اثنيف مف المسمميف عمى جية التناصر والتعاضد، وكاف سعد بف الربيع أخًا ألبي 
ف كاف ىذا االحتماؿ بعيداً (1)أبكر ، ويحتمؿ أف يكوف (2)، فيحتمؿ أف يكوف أراد بذلؾ الرسوؿ، وا 

(. 4)غيره (3)أراد بذلؾ
 __________

: 2/124، وابف ىشاـ في السيرة النبوية231وفي رواية أبي العباس الحسني في المصابيب ص (1)
أبو بكر بف أبي قحافة، وخارجة بف زيد بف أبي زىير الخزرجي كانا أخويف، عند مواخاة الرسوؿ 

أف سعد بف الربيع : صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بيف المسمميف حيف اليجرة، وذكر ابف ىشاـ في ذلؾ
. كاف أخًا لعبد الرحمف بف عوؼ

فإف النبيصمى ( وكاف ضعيفًا مستضعفاً : )وجو االستبعاد في ذلؾ ىو قولو في ىذا الكبلـ نفسو (2)
ف أمكف تأويميا عمى ليف كبلمو وسماحة  اهلل عميو وآلو وسمـ ال يقاؿ في صفاتو مثؿ ىذه الكممة، وا 



 

 

(. 184-19/183انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). أخبلقو إال أنيا غير الئقة بو عميو السبلـ
(. ب)بذلؾ، زيادة في  (3)
ىو أبو ذر : وقاؿ قـو: قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج بعد ذكر الوجو األوؿ ما لفظو (4)

فإف أبا ذر لـ يكف مف  ((فإذا جاا الجد فيو ليث عاد، وصؿ واد)): الغفاري، واستبعده قـو لقولو
. الموصوفيف بالشجاعة والمعروفيف بالبسالة

ىو المقداد بف عمرو المعروؼ بالمقداد بف األسود، وكاف مف شيعة عميعميو السبلـ : وقاؿ قـو
. المخمصيف، وكاف شجاعًا مجاىدًا، حسف الطريقة، وقد ورد في فضمو حديث صحيب مرفوع

إنو ليس بإشارة إلى أخ معيف، ولكنو كبلـ خارج مخرج المثؿ، وعادة العرب جارية : وقاؿ قـو: قاؿ
وىذا عندي : فقمت لصاحبي، ويا صاحبي، قاؿ ابف أبي الحديد: بمثؿ ذلؾ، مثؿ قوليـ في الشعر

 .انتيى ما ذكره ابف أبي الحديد. أقوى الوجوه

(6/2233 )

 

ألف كؿ مف كاف عظيمًا عند اهلل صغرت الدنيا في : (وكاف يعظمو في عين ي صغر الدنيا في عينو)
. عينو، لما صغرىا اهلل وحقر أمرىا

يريد أنو ال يغمب عميو سمطاف شيوة األكؿ فتورده في كؿ مكروه : (وكاف خارجًا مف سمطاف بطنو)
جاىدوا أنفسكـ بالجوع والعطش، فإف األجر في ذلؾ كأجر المجاىد في )): ومحذور، وفي الحديث

نو ليس شيا مف عمؿ أحبَّ إلى اهلل مف جوع وعطش (. 1()(سبيؿ اهلل، وا 
(. 2)((ال يدخؿ ممكوت السماا مف مؤل بطنو)): وقاؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

. شيوتو بو (5)ال يطمبو وال تعمؽ (4)يعني أنو(: يشتيي ما ال يجد (3)فبل)
ذا تمكف ممَّا يشتييو لـ يكثر مف تناولو: (وال يكثر إذا وجد) . يعني وا 
وقميؿ  (6)الصمت خير كمو)): ال ينطؽ بحموة وال مرة، وفي الحديث: (وكاف أكثر دىره صامتاً )

(. (فاعمو
. تكمـ بشيا مف الكبلـ: (فإذا قاؿ)
. بذَّه إذا غمبو وفاؽ عميو في مقالتو تمؾ: (بذَّ القائميف)
. إذا سكَّف حرارة عطشو: العطش، ونقعو (7)الغمة بضـ الغيف بنقطة: (ونقع غميؿ السائميف)

 __________
أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي (( جاىدوا أنفسكـ بالجوع والعطش: ))أولو وىو قولو (1)

، 247، والسمسمة الضعيفة لؤللباني 7/386،394 وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 4/489الشريؼ 
. 3/78وتيذيب تأريخ دمشؽ البف عساكر



 

 

، 151 إلى تذكرة الموضوعات لمفتني7/380عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)
، 3/78وعزاه إلى المغني عف حمؿ األسفار لمعراقي ((السماا))بداًل عف  ((السماوات)): وأورده بمفظ

. 720والسمسمة الضعيفة لؤللباني 
. وال(: ب)في  (3)
(. ب)أنو، سقط مف  (4)
. وال تتعمؽ(: ب)في  (5)
(. ب)كمو، زيادة في  (6)
 .الغمة بالضـ بنقطة العطش(: ب)في  (7)

(6/2234 )

 

. في نفسو، ركيؾ الحالة والمنظر(: ضعيفاً  (1)فكاف)
. يستضعفو الناس، وال يروف لو قدراً : (مستضعفاً )
. األمر العظيـ الذي ال ىزؿ فيو: (فإذا جاا الجد)
نما قاؿ ذلؾ؛ ألف األسد أعظـ شجاعتو عند عدوتو : (فميث عادٍ ) فيو أسد يعدو عمى غيره، وا 

. ليفترس
. الحية التي ال تنفع منيا الرقية: الصؿ: (وِصؿّّ وادٍ )
. عمى أحد في خصومة (2)أي ال يرسؿ حجتو، وال يحتج: (ال يدلي بحجة)
فيكوف حاكمًا فيو، فعبر عف إيضاح  (3)أي ال يظير حجتو إال في موضعيا: (حتى يأتي قاضياً )

. حجتو بإتيانو قاضياً 
. يذمو عمى فعؿ مف األفعاؿ، ويمتنع مف لومو: (وكاف ال يمـو أحداً )
. فإف وجد عذرًا في مثؿ ذلؾ لـ يصدر مف جيتو لـو لو(: العذر في مثمو (4)عمى ما يجد)
فإف وجده مقبواًل قبمو وأعرض عف لومو، وال يمـو عمى شيا وىو يجد عف : (حتى يسمع اعتذاره)

. المـو مندوحة وسعة
كيبل يحبط عوضو وأجره عند اهلل تعالى، وفي ىذا إشعار بأف الصبر : (وال يشكو وجعًا إال عند برئو)

. عمى األلـ أفضؿ مف الشكوى لو إال عند زوالو
إنو : يعني ما كاف عازمًا عمى فعمو ومطيقًا لو فإنو يتكمـ بو، ويقوؿ(: (5)وكاف يقوؿ ما يفعمو)

. يفعمو، وال يظير مف لسانو ما ال يفعمو
يريد وما كاف ال يطيقو وال ىو فاعؿ لو؛ فإنو ال يمفظ بو وال ينطؽ بو لسانو : (وال يقوؿ ما ال يفعؿ)

. أبداً 



 

 

 __________
. وكاف: وشرح النيج( ب)في  (1)
(. ب)وال يحتج، سقط مف  (2)
. مواضعيا(: ب)في  (3)
. إلخ...عمى ما ال يجد العذر : إلخ، وفي شرح النيج...عمى ما يجد مف العذر (: ب)في  (4)
 .وكاف يفعؿ ما يقوؿ: في شرح النيج (5)

(6/2235 )

 

يشير بيذا إال أنو ربما يضطره الحاؿ إلى (: (1)[لـ يغمب عمى السكوت]وكاف إف ُغِمَب عمى الكبلـ )
الكبلـ فيتكمـ وال يضطره حاؿ إلى السكوت، بؿ يسكت اختيارًا مف نفسو، فميذا كاف الغالب عميو 

. السكوت
يريد أف حرصو عمى السكوت، وأف يكوف مستمعًا : (وكاف عمى أف يسمع أحرص منو عمى أف يتكمـ)

. لكبلـ غيره أكثر مف حرصو عمى الكبلـ لغيره
. فاجأه ميماف مما ييمو ويفزعو: (وكاف إذا بدىو أمراف)
ألف مخالفة اليوى ىو عمدة التقوى وقاعدتيا، وقؿَّ ما (: (2)نظر أييما أقرب إلى اليوى فخالفو)

. تحصؿ مخالفة في حؽ أحد إال مف أخمص نفسو هلل وباعيا منو، فبذلؾ ىو الرابب إذا خسر غيره
(. 4)يريد ىذه الذي عددىا في أخيو ىذا، وكاف مختصًا بيا(: فالزموىا (3)فعميكـ بيذه الخصاؿ)
. الشيا إذا كنت راغبًا فيو (5)نفست في ىذا: (وتنافسوا فييا)
. فعميا بأجمعيا وأخذىا بكميتيا: (فإف لـ تستطيعوىا)
حرازه: (فاعمموا أف أخذ القميؿ) . منيا وا 
. منيا: (خير مف ترؾ الكثير)
. ، والقوارع العظيمة(6)بيذه الوعيدات الشديدة(: ولو لـ يتوعد اهلل عمى معصيتو )[293]
. بترؾ معصيتو ال محالة (7)لكانت العقوؿ حاكمة ومشيرة، وحاكمة: (لكاف يجب أف ال يعصى)
. مف أجؿ شكر نعمتو، فإنو حقيؽ أال يعصى لما أسدى مف النعـ، وأجزؿ مف المنف: (شكرًا لنعمتو)
: وقاؿ عند تعزيتو لؤلشعث بف قيس في ولده [294]
. عمى فقده (8)يكثر حزنؾ وأسفؾ: (يا أشعث، إف تحزف عمى ابنؾ)

 __________
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (1)
. مخالفة(: ب)في  (2)



 

 

. الخبلئؽ: في شرح النيج (3)
(. أ)بيا، سقط مف  (4)
(. ب)ىذا، سقط مف  (5)
(. ب)الشديدة، سقط مف  (6)
(. ب)وحاكمة، سقط مف  (7)
 .يكثر أسفؾ وحزنؾ(: ب)في  (8)

(6/2236 )

 

عميو لمكاف أنو بعض منؾ  (1)يعني فكونو ولدًا يوجب ذلؾ ويحمؿ: (فقد استحقت ذلؾ منؾ الرحـ)
(. 2)أوالدنا أكبادنا: وقطعة مف كبدؾ، وليذا قاؿ بعضيـ

ف تصبر) . عمى ما أصابؾ مف فقده وحزنو: (وا 
أي ففي ثواب اهلل عف كؿ حزف مصيبة عوضًا يخمفيا ويسد : (ففي اهلل مف كؿ مصيبة خمؼ)

. مسدىا
أي جرى عميؾ ما قدره اهلل لؾ في كتبو في : (يا أشعث، إف صبرت جرى عميؾ القدر وأنت مأجور)

. لوحو وعممو في أزلو، وأنت موفر عميؾ األجر ألجؿ صبرؾ
. الحاؿ مف الكاؼ في عميؾ (3)وأنت مأجور، جممة ابتدائية في موضع نصب عمى: وقولو

ف جزعت جرى عميؾ القدر وأنت مأزور) أصابؾ األسؼ مف غير صبر، جرى عميؾ حكـ اهلل : (وا 
، والوزر ىو . الثقؿ، وسمي اإلثـ وزرًا ألنو يثقؿ اإلنساف: اإلثـ، والوزر: وتقديره وأنت مأثـو

. أي كاف ولدؾ سرورًا لؾ(: (4)يسرؾ)
. يعني في حاؿ حياتو، وىو مف جممة الببلوي والمحف التي بمي اإلنساف بيا: (وىو ببلا وفتنة)
. أي صار حزنًا لؾ في حاؿ موتو(: (5)وحزنؾ)
أي الصبر عميو ثواب، وموتو لطؼ لؾ أيضًا؛ لما فيو مف المصالب الغيبية : (وىو ثواب ورحمة)

. المستأثر بعمميا عبلَّميا
(: 6)وقاؿ عمى قبر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ [295]
أي يسيؿ حالو باإلضافة إلى جميع ما يكوف مف المصائب إال عنؾ، : (إف الصبر لجميؿ إال عنؾ)

. فإنو ال يسيؿ وال يجبر حالو
 __________

. ويحمد(: ب)في  (1)
: ومثمو قوؿ الشاعر (2)



 

 

نما أوالدنا بيننا  وا 
 

أكبادنا تمشي عمى األرض 
 

لو ىبت الريب عمى بعضيـ 
 

المتنعت عيني مف الغمض 
 
(. أ)عمى، سقط مف  (3)
. إلخ...يا أشعث، ابنؾ سرؾ: في شرح النيج (4)
. وأحزنؾ(: ب)في  (5)
وقاؿ عميو السبلـ عند وقوفو عمى قبر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ساعة : في شرح النيج (6)

 .دفف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو

(6/2237 )

 

ف الجزع لقبيب إال عميؾ) أي يبلـ صاحبو عمى ما يحصؿ منو مف الجزع باإلضافة إلى ما : (وا 
. يصيب مف الغمـو واألحزاف؛ إال عميؾ، فإنو ال يبلـ لعظمو وشدة حالو

ف المصاب بؾ لجميؿ) . جؿ األمر وجسـ إذا عظـ وتفاقـ: (وا 
نو قبمؾ وبعدؾ لجمؿ) األمر العظيـ، وىو مف األضداد، وأراد : األمر الييف، والجمؿ: الجمؿ(: (1)وا 

. ىا ىنا األمر الييف، وغرضو أف المصاب بكؿ أحد قبؿ مصابؾ وبعده ألمر يسير ال يحتفؿ بو
: قاؿ امرؤ القيس لما قتؿ أبوه

أسد ربَّيـ  (2)قتموا بنو
 

( 3)أال كؿ شيا سواه َجَمؿ
 

ابف قميئة، فمر رسوؿ اهلل بامرأة  (4)أنو لما شاع قتؿ الرسوؿ عميو السبلـ، شيعو: وفي أخبار أحد
فما فعؿ رسوؿ اهلل؟ : مف بني دينار قد أصيب زوجيا وأخوىا وأبوىا، قالت

خيرًا يا أـ فبلف؟ : قالوا
 __________



 

 

. لقميؿ: في شرح النيج (1)
. بنو: في نسخة: بني، وقاؿ في ىامشيا(: ب)في  (2)
: ، وأولو فييا3/47إلخ، وسيرة ابف ىشاـ ...بقتؿ بني أسد :  ولفظ أولو فيو1/487لساف العرب  (3)

. إلخ...لقتؿ بني أسد 
أي تبعو، وابف قميئة اسمو عمرو أحد بني الحارث بف فير، وىو الذي كسر رباعية النبيصمى  (4)

 (.15/3ىامش في شرح نيج الببلغة ). اهلل عميو وآلو وسمـ يـو أحد

(6/2238 )

 

. ، أي يسير(1)كؿ مصيبة بعدؾ جمؿ: أرونيو حتى أنظر إليو، فمما رأتو قالت: قالت
: وقد يقاؿ في الكثير، قاؿ الشاعر

جمبًل  (2)ولئف عفوت ألعفوف
 

( 3)ولئف سطوت ألوىنف عظمي
 
يف لؾ فعمو (4)ال تصحب )[296] . يحسنو في عينؾ عمى وجو الخديعة(: المنافؽ فإنو يزّْ
. في الكفر والنفاؽ، ومف ىذه حالو فبل حاجة ألحد في صحبتو: (ويود أف تكوف مثمو)
: وقاؿ وقد سئؿ عف مسافة ما بيف المشرؽ والمغرب [297]

 __________
قاؿ : ، بمفظ15/37، والرواية في شرح النيج البف أبي الحديد 3/47انظر سيرة ابف ىشاـ  (1)

وخرجت السمداا بنت قيس أحد نساا بني دينار، وقد أصيب ابناىا مع النبي صمى اهلل : الواقدي
فما فعؿ رسوؿ اهلل : النعماف بف عبد عمر، وسميـ بف الحارث، فمما نعيا ليا قالت: عميو وآلو بأحد

أرونيو أنظر إليو، : بخير، ىو بحمد اهلل صالب عمى ما تحبيف، فقالت: صمى اهلل عميو وآلو؟ قالوا
وخرجت تسوؽ بابنييا بعيرًا، تردىما ! كؿ مصيبة بعدؾ يا رسوؿ اهلل جمؿ: فأشاروا ليا إليو، فقالت

ابناي، حْؿ : فمف ىؤالا معؾ؟ قالت: ما ورااؾ؟ فأخبرتيا، قالت: إلى المدينة، فمقيتيا عائشة، فقالت
. تحمميما إلى القبر- ومعناه زاجر لمبعير-حْؿ 

. ألغفرف، وأصمحتو مف سيرة ابف ىشاـ ومف لساف العرب: في النسختيف (2)
 ونسبو 1/487، ونسبو لمحارث بف وعمة الجرمي، وىو في لساف العرب 3/47سيرة ابف ىشاـ  (3)

لمحرث بف وعمة بف المجالد بف يثربي بف الرباب بف الحرث بف مالؾ بف سناف بف ذىؿ بف ثعمبة، 
: والبيت فيو مف جممة بيتيف وروايتو ليما



 

 

قومي ىـ قتموا أميـ أخي 
 

فإذا رميت يصيبني سيمي 
 

فمئف عفوت ألعفوف جمبل 
 

ولئف سطوت ألوىنف عظمي 
 
، و في شرح النيج(: ب)في  (4)  .التصحب المائؽ: التصحبفِّ
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ف عظـ قدر مسافتو وامتدت أطرافو وحواشيو: (مسيرة يـو لمشمس): فقاؿ ( 1)أراد التنبيو عمى أنو وا 
عبلمًا منو بيذه الحكمة البالغة . فإنو يقطعو ىذا الكوكب في يـو واحد، إشارة إلى القدرة الباىرة، وا 

ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْف َيَشاُا }فانظر إلى جوابو ما أقصره، وأرماه إلى المعاني الغريبة، والبدائع العجيبة 
[. 269:البقرة]{َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثي راً 

: وقاؿ [298]
. الذيف بالغوا في محبتؾ، وكانوا صادقيف فييا: (أصدقاؤؾ ثبلثة)
. الذيف بالغوا في العداوة وأمعنوا فييا، ىـ عمى ىذه العدة: (وأعداؤؾ ثبلثة)
. الذي صدقؾ في مودتو، وأخمص لؾ في محبتو: (صديقؾ: فأصدقاؤؾ)
. وصاحب المودة لصديقؾ: (وصديؽ صديقؾ)
فيو صديؽ لؾ أيضًا؛ ألنو مبغض لعدوؾ، ومف أبغض عدوؾ فيو محب لؾ، : (وعدو عدوؾ)

. فيؤالا ىـ األصدقاا
. بيا، ىـ ىذه العدة (2)الذيف بالغوا في العداوة وصرحوا: (وأعداؤؾ ثبلثة)
. الذي صرح بالعداوة وأعمف بيا: (عدوؾ)
. ألف مف أبغض صديقؾ فيو ال محالة مبغض لؾ: (وعدو صديقؾ)
. عدو لؾ؛ ألنو مصادؽ لمف عاداؾ عمى عداوتؾ: (وصديؽ عدوؾ)
: يسعى عمى عدو لو بما فيو إضرار بنفسو (3)وقاؿ لرجؿ رآه [299]
يعني أنو ال خير في مضرة عدوؾ بفعؿ يمحقؾ ضرره؛ (: (4)إنما أنت كالطاعف نفسو ليقتؿ رديفو)

. كمف يقتؿ نفسو ليتوصؿ بيا إلى قتؿ غيره، فيذا ال خير فيو



 

 

 __________
. واحدة حواشي الثوب وجوانبو: أي جوانبو، والحاشية (1)
. وخرجوا، وىو تحريؼ(: ب)في  (2)
. وفي شرح النيج( ب)رآه، زيادة في  (3)
 .الرجؿ الذي ترتدفو خمفؾ عمى فرس أو ناقة أو غيرىما: ردفو، والردؼ: في شرح النيج (4)
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أي ما أكثر المواعظ وأكثر ترادفيا عمى القموب والخواطر، !(: ما أكثر العبر وأقؿ االعتبار )[300]
. وأقؿ مف يتعظ بيا وينتفع بأحكاميا

ألف الخصومة تورث الحدَّة، والحدَّة تورث الغضب، وال خير (: مف بالغ في الخصومة أثـ )[301]
. في الغضب؛ ألنو يكسب اآلثاـ ال محالة

حقو الذي خاصـ فيو بتسييمو وتقصيره، فإذًا ال خير في الخصومات، ألف : (ومف قصَّر فييا ُظِمـ)
: الواحد فييا بيف أمريف

ذا كاف وال بد مف أحد األمريف عند االضطرار إلييا فمتكف مقصرًا  ما قصر َفُظِمـ، وا  إما بالغ فأثـ، وا 
. مظمومًا؛ فإف ذلؾ أيسرىما في الديف

ألنو يحصؿ عند الخصاـ ما ال يممؾ فيو نفسو فيؤدي إلى : (وال يستطيع أف يتقي اهلل مف خاصـ)
. اإلثـ، وتجاوز الحد عند الغضب

ف عظـ حالو(: (1)ما أىمن ي ذنب )[302] . ما وقع ىمو في قمبي، وال احتفمت بو، وال باليت بأمره وا 
ما مف عبد )): ثـ يستغفر بعدىما، فإف ذلؾ يمحوه، وفي الحديث: (أميمت أف أصمي بعده ركعتيف)

( 2()(يذنب ذنبًا فيتوضأ ويحسف وضواه، ثـ يصمي ركعتيف، ثـ يستغفر اهلل إال غفر اهلل لو
 __________

. إلخ...ما أىمني أمر أميمت بعده : في شرح النيج (1)
في موسوعة أطراؼ الحديث (( ما مف عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسف الطيور: ))أورد أولو بمفظ (2)

ما مف عبد يذنب ذنبًا )): ، وبمفظ8/603 وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 9/271النبوي الشريؼ 
، ولو 1/421، والكامؿ البف عدي 4/209وعزاه إلى تفسير القرطبي ( (ثـ يتوضأ فيصمي ركعتيف

. فييا شواىد أخر انظرىا ومصادرىا ىناؾ
بسنده عف زيد  (734) برقـ 533وروى اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص: قمت_… _ 

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو : بف عمي، عف أبيو، عف جده، عف عمي بف أبي طالبعميو السبلـ قاؿ
ربّْ : مف أذنب ذنبًا فذكره فأفزعو فقاـ في جوؼ اليؿ فصمَّى ما كتب اهلل لو، ثـ قاؿ)): وآلو وسمـ



 

 

إني ظممت نفسي فاغفر لي، إنو ال يغفر الذنوب إال أنت غفر لو ما لـ تكف مظممة فيما بينو وبيف 
، وأخرجو اإلماـ المرشد بالميعميو السبلـ في األمالي الخميسية ((عبد مؤمف، فإف ذلؾ إلى المظمـو

ثـ وضع جبيتو عمى )): فبعده في المرشد ((فصمى ما كتب اهلل لو)):  بزيادة بعد قولو1/220
 .وذكر تمامو بمفظ أبي طالب( (األرض
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. ، فقولو عميو السبلـ يشير إلى ىذا
وسئؿ كيؼ يحاسب اهلل الخبلئؽ عمى كثرتيـ؟  [303]

يعني فيذا ليس بأعجب مف ىذا، فإذا جاز ىذا فميجز ذاؾ، والقدرة : (كما يرزقيـ عمى كثرتيـ): فقاؿ
. الباىرة ال تعجز عف أعظـ مف ىذا وأبمغ

! كيؼ يحاسبيـ وال يرونو: فقيؿ لو)
. فيذه مماثمة قريبة ومقايسة واقعة، مفيدة لمجواب، مفحمة لمسائؿ: (كما يرزقيـ وال يرونو: فقاؿ

المعبر والمفسر، وغرضو مف ىذا ىو أف الرسوؿ ال : الترجماف ىو(: رسولؾ َتْرُجَماُف عقمؾ )[304]
بد فيو مف جودة التمييز والذكاا، فإنو ىو المعبر عنؾ، والمفسر ألغراضؾ كميا، ومراده مف ىذا 

. الندب إلى كوف الرسوؿ فطنًا كيساً 
الدفع، وزبره إذا دفعو، وأراد أنو نياية الدفع مف جيتؾ؛ لما : الزبر: (وكتابؾ أبمغ مزبار ينطؽ عنؾ)

يتضمف مف القوارع الشديدة والوعيدات العظيمة، ينطؽ عنؾ بما تريده مف األغراض، وليذا قاؿ 
ـْ ِباْلَحؽّْ }: تعالى [. 29:الجاثية]{َىَذا ِكَتاُبَنا َينِطُؽ َعَمْيُك

. عظـ عميو وكثر وتراكـ(: ما الُمْبَتمى الذي قد اشتد بو الببلا )[305]
بؿ ىذا يكوف أعظـ؛ ألف ما وقعت فيو مف : (بأحوج إلى الدعاا مف المعافى الذي ال يأمف الببلا)

الببلا فيو أخؼ موقعًا مما ينتظر وقوعو مف الببلا، فميذا كاف الدعاا مف جية المعافى أعظـ، وىو 
. إليو أحوج لما ذكرناه

. أوالدىا وىي أـ ليـ(: الناس أبناا الدنيا )[306]
فإذا رأيتيـ مكبوف عمى حبيا، متيالكوف عمى جمع حطاميا؛ فإنما : (وال يبلـ الرجؿ عمى حب أمو)

. أمًا ليـ (1)ىو ألجؿ كونيا
. أرسمو اهلل متعرضًا لمصدقة(: إف المسكيف رسوؿ اهلل )[307]
. الصدقة (2)مف: (فمف منعو)
. منيا بحرمانو لو: (فقد منع اهلل)

 __________



 

 

. فإنما ىو لكونيا أمًا ليـ(: ب)في  (1)
 (.ب)مف، سقط مف  (2)

(6/2242 )

 

َمْف َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّو َقْرضًا }: ألف يده يد اهلل، وليذا قاؿ تعالى: (ومف أعطاه فقد أعطى اهلل)
[. 245:البقرة]{َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثي َرةً 

األنفة، وأراد أف كؿ مف كاف أنفًا عمى حسبو، فإنو ال يرسؿ : الغيرة ىي(: (1)ما زنى غيور )[308]
. مااه في غير أرضو وال يسقيو غير زرعو

(. 2)فإنو حارس ال يغفؿ عف المراقبة(: كفى باألجؿ حارساً  )[309]
أف الرجؿ يخؼ عميو قتؿ أوالده، فميذا ]ثكمو إذا حزنو، وغرضو (: يناـ الرجؿ عمى الثُّكؿ )[310]

. يناـ عند ذلؾ لخفتو عميو
مف ىذا أنو ال يناـ عمى سمب األمواؿ وأخذىا، وعبَّر بالحرب  (3)[وغرضو: (وال يناـ عمى الْحَرب)

. عف ذلؾ ألنو مظنتيا
يعني إذا كاف األعماـ الذيف ىـ اآلباا متوادوف متواصموف، (: ومودة اآلباا قرابة بيف األبناا )[311]

. فيذه المودة تكوف صمة وقرابة بيف أبنائيـ الذيف ىـ أوالد أعماميـ
ألف المودة مستقمة تحصؿ في القرابة وغير القرابة، : (والقرابة إلى المودة أحوج مف المودة إلى القرابة)

. فميذا لـ تكف محتاجة إلى القرابة
وأما القرابة فيي محتاجة إلى المودة، فكأف القرابة إذا حصمت مف غير مودة فيي كبل قرابة، لبطبلف 

. حكميا وىي المودة
. ما يقولونو مف جية الظف مف أنفسيـ(: اتقوا ظنوف المؤمنيف )[312]

 __________
. ما زنى غيور قط: في شرح النيج (1)
. المقاربة(: ب)في  (2)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)

(6/2243 )

 



 

 

اتقوا فراسة المؤمف، فإنو ينظر )): ينطقوف بو، وفي الحديث: (فإف اهلل جعؿ الحؽ عمى ألسنتيـ)
(. 2(()ظف المؤمف كيانة: ))، وفي حديث آخر(1()(بنور اهلل

. يكوف صادقًا عند اهلل محققاً (: ال يصدؽ إيماف عبد )[313]
يشير إلى أف اإليماف حقيقة ىو العمـ بحقيقة : (حتى يكوف بما في يد اهلل أوثؽ منو بما في يده)

. الحاؿ، فإذا كاف حالو ما ذكر فيذه ال محالة في حقيقة التصديؽ باهلل عمى الكماؿ والتماـ ال محالة
وقاؿ ألنس بف مالؾ، وقد كاف بعثو إلى طمحة والزبير لما جاا إلى البصرة يذكرىما شيئًا  )[314]

. يعني في أمرىما الذي ىما بصدده: (سمعو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في معناىما
ْوا ُرُاوَسُيـْ }: أي أعرض وماؿ عنو كما قاؿ تعالى: (فموى عف ذلؾ) [. 5:المنافقوف]{َلوَّ
. عند رجوعو إليو(: ذلؾ األمر (3)إني نسيت: وقاؿ)
(: 4)فقالعميو السبلـ لو)

. في مقالتؾ ىذه أنؾ أنسيت ما قمت لؾ تذكرىما إياه: (إف كنت كاذباً 
 __________

بسنده عف  (191) برقـ 230أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (1)
. أبي سعيد الخدري

. ، وذكر أنو أثر جاا عف بعض السمؼ19/215ذكره ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)
. أنسيت: في شرح النيج (3)
 .، ومف شرح النيج(ب)لو، سقط مف  (4)
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ضربؾ اهلل، مف باب ضربو اهلل بالببلا أي : قولو(: ال توارييا العمامة (1)فضربؾ اهلل بيا بيضاا)
ألصقو بو، وأراد رماؾ اهلل بعمة مف البياض وىو البرص، وانتصاب بيضاا عمى الحاؿ مف الضمير 

( 3)البياض تممع لمناظريف ال تسترىا العمامة، فأصاب أنسًا ىذا الداا (2)بيا، أي في غاية: في قولو
. ، فكاف ال يرى إال البسًا لمبرقع يغطي وجيو، تصديقًا لكبلمو، وقبواًل لدعوتو عميو(4)بعُد في وجيو

دباراً  )[315] . إلى الطاعات وتوليًا عنيا(: إف لمقموب إقبااًل وا 
. لشدة رغبتيا وخفتيا عمييا في تحمميا: (فإذا أقبمت فاحمموىا عمى النوافؿ)

 __________
. بيضاا المعة: في شرح النيج (1)
. إلخ...أي وغاية(: ب)في  (2)
. إلخ...فأصاب أنسًا بعد ىذا الداا بعد(: ب)في  (3)



 

 

:  في شرح كبلمو ىذا ما لفظو218-19/217وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح نيج الببلغة  (4)
أنشدكـ اهلل رجبًل سمع : المشيور أف عميًا عميو السبلـ ناشد الناس اهلل في الرحبة بالكوفة، فقاؿ
مف كنت مواله فعمي )): رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو يقوؿ لي وىو منصرؼ مف حجة الوداع

، فقاـ رجاؿ فشيدوا بذلؾ، فقالعميو السبلـ ألنس بف ((مواله، الميـ واؿ مف وااله، وعاد مف عاداه
يا أمير المؤمنيف، كبرت سني، وصار ما أنساه أكثر مما : لقد حضرتيا، فما بالؾ؟ فقاؿ: مالؾ

إف كنت كاذبًا فضربؾ اهلل بيا بيضاا ال توارييا العمامة، فما مات حتى أصابو : أذكره، فقاؿ لو
وقد ذكر ابف قتيبة حديث البرص، والدعوة التي دعا بيا أمير : إلى أف قاؿ_… _ .البرص

في باب الُبْرص مف أعياف الرجاؿ،  (المعارؼ)المؤمنينعميو السبلـ عمى أنس بف مالؾ في كتاب 
 .انتيى. وابف قتيبة غير متيـ في حؽ عميعميو السبلـ، عمى المشيور مف انحرافو عنو
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ذا أدبرت فاقتصروا بيا عمى الفرائض) عراضيا؛ ألف مع الرغبة يعظـ : (وا  ألجؿ سآمتيا ومبلليا وا 
. النشاط فيشتغؿ بالنوافؿ، ومع اإلعراض واإلدبار يعظـ النفور فيقتصر بيا عمى أداا الفرائض

. وقصصيـ وأخبار القروف الماضية (1)مف األنبياا(: في القرآف نبأ ما قبمكـ )[316]
. مف الحشر والنشر، وصفات القيامة، وأحواؿ الثواب والعقاب: (وخبر ما بعدكـ)
مف الخصومات والشجار الطويؿ، فإف اهلل تعالى بمطفو أودعو ىذه األسرار كميا : (وحكـ ما بينكـ)
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْياٍ } [. 38:األنعاـ]{َما َفرَّ
المعنى في ىذا أرجـ مف رجمؾ، وقد صار ىذا مثبًل يضرب في (: رد الحجر مف حيث جاا )[317]

: ، وليذا عممو بقولو(2)دفع السوا بمثمو
[. 40:الشورى]{َوَجَزاُا َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمْثُمَيا}: أراد اإلشارة إلى قولو تعالى: (فإف الشر ال يدفعو إال الشر)
: بف أبي رافع (3)وقاؿ لكاتبو عبيد اهلل [318]
: الؽ طعامو إذا أصمحو بحطّْ الزبد عميو، قاؿ الشاعر: أي أصمحيا، مف قوليـ: (ألؽ دواتؾ)

نّْي لمف سالمتـ أللوقة  وا 
 __________

. األنباا، ولعمو تحريؼ(: ب)في  (1)
(. ب)بمثمو، سقط مف  (2)
عبد اهلل، والصواب كما أثبتو مف شرح النيج، وىو عبيد اهلل بف أبي رافع، كاتب : في النسخ (3)

الوصي، أحد األعبلـ، ومف شيعة الوصي وأصحابو، وكتب لمحسف بف عمي عمييما السبلـ، وأمو 
سممى موالة النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، زوَّجيا النبي عميو السبلـ أبيو أبي رافع، وأعتقو ألنو كاف 



 

 

مولى لمعباس رضي اهلل عنو، فوىبو النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وذلؾ عندما بشره أبو رافع 
، ولوامع (565)انظر بغية الطالب في تراجـ رجاؿ أبي طالب ت رقـ ). بإسبلـ عمو العباس

 (.3/181األنوار
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نّْي لمف عاديتـ سّـّ أسودُ  ( 1)وا 
 
نما أمره بإطالة الجمفة لمقمـ ؛ : الِجْمفة بالفاا ىي: (وأطؿ ِجْمفة قممؾ) القشرة، وجمفتو أي قشرتو، وا 

. ، وأكثر امتبلا لؤلحرؼ منو(2)ألنيا مع االستطالة أتـ بحمؿ المداد
. بعضيا ببعض (3)باعد ما بينيا لئبل تكوف متداخمة فتعمى: (وفرّْج بيف السطور)
. قصر الخطى: يعني أقصرىا عف إطالتيا، أخذًا مف القرمطة وىي: (وقرمط بيف الحروؼ)
. أحؽ بحسف المنظر فيو، وصبلحية الييئة لو: (فإف ذلؾ أجدر بصباحة الخط)
( 4)أمير النحؿ ورئيسيا، وأراد أف المؤمنيف يتبعونني: اليعسوب ىو(: أنا يعسوب المؤمنيف )[319]

. كما تتبع النحؿ رئيسيا
. أي ال يتبعو إال مف كاف فاجرًا ال خير فيو(: (5)والماؿ يعسوب الفجار)
(. 6)ما دفنتـ نبيكـ حتى اختمفتـ فيو: وقاؿ لو بعض الييود [320]

 __________
. ، ونسبو لرجؿ مف بني عذرة ولـ يذكر اسمو3/412لساف العرب  (1)
. لحمؿ(: ب)في  (2)
. فيعمي(: ب)في  (3)
. يتبعوني(: ب)في  (4)
( 322) في قصار الحكـ، الحكمة رقـ19/224قاؿ ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج  (5)

ىذه كممة قاليا رسوؿ اهلل : ، قاؿ ما لفظو(أنا يعسوب المؤمنيف، والماؿ يعسوب الفجار): وىي قولو
أنت يعسوب )): ، وتارة((أنت يعسوب الديف)): صمى اهلل عميو وآلو بمفظيف مختمفيف، تارة

، والكؿ راجع إلى معنى واحد، كأنو جعمو رئيس المؤمنيف وسيدىـ، أو جعؿ الديف يتبعو، ((المؤمنيف
. ((وأدر الحؽ معو كيؼ دار)): ويقفو أثره حيث سمؾ، كما يتبع النحؿ اليعسوب، وىذا نحو قولو

، أخرجو ((وأنت يعسوب المؤمنيف، والماؿ يعسوب الكافريف)): والحديث بمفظ: قمت_… _ .انتيى
مف حديث عف النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ اإلماـ المرشد باهلل عميو السبلـ في األمالي الخميسية 



 

 

.  بسنده عف أبي ذر1/144
 .فيو، زيادة في شرح النيج (6)
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يعني أف اختبلفنا إنما كاف فيما بمغنا عنو مف ألفاظو النصوص : (إنما اختمفنا عنو ال فيو: فقاؿ لو)
شارتو، وفحوى كبلمو بعد التصديؽ لو فيما جاا بو مف األخبار، والغيوب  يمائو وا  منيا، والظواىر وا 

. وأحكاـ اآلخرة
يريد ولكف االختبلؼ المذمـو والفعؿ الممـو ما : (ولكنكـ ما جفَّت أرجمكـ مف البحر حتى قمتـ لنبيكـ)

: فعمتموه أنتـ، فإف اهلل لما نجاكـ مف البحر، عقيب ذلؾ قمتـ لنبيكـ
ـْ َقْوـٌ َتْجَيُموفَ }) ـْ آِلَيٌة َقاَؿ ِإنَُّك فانظر إلى جوابو ىذا ما : [138:األعراؼ]({اْجَعؿ َلَنا ِإَليًا َكَما َلُي

. أقطعو لشغب السائؿ، وأفحمو لمسانو، وأبمغو في المحاجة
. بأي شيا غمبت األقراف؟ يعني األمثاؿ: وقيؿ لو [321]

يومُئ بذلؾ إلى تمكف ىيبتو في القموب وعظـ موقعو : (ما لقيت أحدًا إال أعانن ي عمى نفسو): فقاؿ
. منيا، فمف أجؿ ىذا تصيب غيره الدىشة والفشؿ، فتكوف عميو الدائرة مف أجؿ ذلؾ

: وقاؿ البنو محمد [322]
نما قاؿ لو ذلؾ؛ ألف محمدَا كاف فيو نسؾ : (يابن ي، إني أخاؼ عميؾ الفقر، فاستعذ باهلل منو) وا 

. وصبلح وتقوى، فيكاد مف ىذه حالو يكوف شعاره الفقر؛ ألنو شعار الصالحيف
. نقص لو: (فإف الفقر منقصة لمديف)

مف نقص الديف وىدمو؟  (1)بأف الفقر ىو شعار الصالحيف، وفيو ما ذكر: سؤاؿ؛ كيؼ يقاؿ
وجوابو؛ ىو أنو إنما يكوف شعارًا ألىؿ الصبلح في حؽ مف صبر عميو، وجعمو مف جممة الببلوي 

. المصبور عمييا رجاا لمثواب مف جية اهلل تعالى
عميو، فإنو يؤدي إلى الدخوؿ في المداخؿ الضنكة، ويفضي بو إلى  (2)فأما مف ال صبر لو

. المطالب الوحشة التي تنقص الديف وتغّير في وجيو وتثممو
 __________

. ما ذكره(: ب)في  (1)
 (.أ)لو، سقط مف  (2)
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. تصيب منو دىشة وفشؿ في العقؿ واضطراب في حالو؛ لما فيو مف األلـ والمضرة: (مدىشة لمعقؿ)
. البغض والكراىة مف جية النفوس: (داعية لممقت)
(: 1)وقاؿ لسائؿ سألو عف معضمة [323]
. أي تفيمًا واستبصارًا لؤلمر وتحصيبًل لغرض المسألة: (سؿ تفقياً )
. جاا متعنتًا أي يطمب زلتؾ وعثارؾ: (وال تسأؿ تعنتاً )
يراده وتفيمو لمجواب كما يفعمو العالـ بذلؾ : (فإف الجاىؿ المتعمـ شبيو بالعالـ) في حسف سؤالو وا 

. الخبير بو
ف العالـ المتعسؼ) ألنو ال يزاؿ يكرر السؤاؿ ويردده طالبًا لمزلؿ فيو، وكمما (: شبيو بالجاىؿ (2)وا 

. لو (3)أجيب بجواب أعرض وسأؿ عف غيره، كما يفعمو الجاىؿ الذي ال خبرة
: وقاؿ لعبد اهلل بف العباس، وقد أشار عميو في شيا لـ يوافؽ رأيو فيو [324]
. أي تتوجو عميؾ النصيحة لي: (لؾ أف تشير عميَّ )
. أي ولي ما أرى مف اقتضاا المصمحة في رأيؾ وخبلؼ ذلؾ: (وأرى)
. لوجو أراه وأعرفو مصمحة: (فإذا عصيتؾ)
. فالواجب عميؾ الطاعة لي: (فأطعن ي)
وىـ قـو مف (: وروي أنو عميو السبلـ لما ورد الكوفة قادمًا مف صفيف مرَّ بالشبامييف )[325]

. ، فييا مآثر(4)قرية باليمف: أصحابو، منسوب إلى ِشَباـ حي مف العرب، وِشَباـ أيضاً 
 __________

. مسألة: في شرح النيج (1)
. المتعنت: في شرح النيج (2)
. ال خبر(: ب)في  (3)
شباـ حميد، وعرفت قديمًا : وىي شباـ كوكباف بكسر الشيف المعجمة وفتب الباا، وقد يقاؿ ليا (4)

غربي  (ذخار)وتارة باسـ شباف أقياف، وىي مدينة أثرية قديمة بسفب جبؿ كوكباف  (يحبس)باسـ 
كـ، وكانت شباـ كوكباف مركزًا لمدولة اليعفرية في القرف الثالث اليجري، وبيا مف 34صنعاا بمسافة 

 .( إلبراىيـ المقحفي342معجـ البمداف والقبائؿ اليمنية ص). آثارىـ جامع أثري
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فسمع بكاا النساا عمى قتمى صفيف، وخرج إليو حرب بف ُشَرْحِبْيؿ الّشبامّي، وكاف مف وجوه قومو، )
: فقاؿ لو

يعني مف األصوات المرتفعة الشبيية بالنياحة، فأما البكاا فإنَّا (: النساا عمى ما أسمع (1)التغمبنكـ



 

 

نما ننكر ىذه األصوات العظيمة عقيب المصائب، كما ورد الشرع بإنكارىا (. 2)ال ننكره؛ وا 
 __________

. أيغمبكـ نساؤكـ: أتغمبكـ، و في شرح النيج: في نسخة (1)
 برقـ 126ومف ذلؾ ما رواه اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في مجموعو ص (2)
: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: ، عف أبيو، عف جده، عف عمي عميو السبلـ قاؿ(187)
وقاؿ زيد بف عمي  ((ليس منا مف حمؽ، وال مف سمؽ، وال مف خرؽ، وال مف دعا بالويؿ والثبور))

وقاؿ في رواية أخرى . حمؽ الشعر: خرؽ الجيب، والحمؽ: الصياح، والخرؽ: السمؽ: عمييما السبلـ
… _ ((.أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ نيى عف النوح: ))عف عمي عميو السبلـ (188)برقـ 

 حديثًا عف النبي صمى اهلل عميو 2/193وروى اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ _
صوت رانة عند مصيبة، وشؽ : صوتاف ممعوناف فاجراف في الدنيا واآلخرة)): وآلو وسمـ أنو قاؿ

وعزاه إلى ( (جيب، وخمش وجو، ورنة شيطاف، وصوت عند نعمة، صوت ليو، ومزامير شيطاف
لى األحكاـ لئلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف  شرح التجريد لممؤيد باهلل أحمد بف الحسيف الياروني، وا 

لى الشفاا لؤلمير الحسيف بف بدر الديف لى أصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بف سميماف، وا  _ .الحسيف، وا 
 ((لعف اهلل النائحة، والمستمعة، والحالقة)): وفيو أيضًا عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ_… 
وفيو أيضًا عف _… _ .وىي التي تحمؽ شعرىا عند المصيبة، وعزاه إلى الشفاا لؤلمير الحسيف: قاؿ

وعزاه إلى أبي  ((لعف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ النائحة، والمستمعة إلييا)): الخدري قاؿ
 .(وأورد فيو أيضًا أدلة عديدة أخرى في ىذا الموضوع، انظرىا فيو)داود، 
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. الصياح بالمصيبة: (!أال تنيونيف عف ىذا الرنيف)
ارجع عف (: ارجع فإف َمْشَي مثمؾ: (2)يمشي معو وىو عميو السبلـ راكب، فقاؿ لو (1)وأقبؿ حرب)

. مشيؾ ىذا، فإف مشي مثمؾ مف الرعية واإلخواف واألصحاب
. مف األئمة والرؤساا والوالة: (مع مثمي)
. لما يمحقو في ذلؾ مف الفخر والخيبلا والتكبر: (فتنة لموالي)
. لما يمحقو بذلؾ مف الذؿ والصغار: (ومذّلة لممؤمف)
: قتميـ ىنالؾ (4)يعني شطَّ الفرات، فإنيـ: (3()وقاؿ وقد مرَّ بقتمى الخوارج يـو النير )[326]
. أي عذابًا، وانتصابو عمى المصدرية التي ال يظير فعميا: (!بؤسًا لكـ)
. ألحؽ بكـ الضرر: (لقد ضركـ)
كـ) . زيَّف لكـ األعماؿ القبيحة حتى اغتررتـ بيا: (مف غرَّ



 

 

. عف طريؽ الخير: (الشيطاف المضؿ: مف غرَّىـ يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ: فقيؿ لو)
. تأمرىـ بما يسوا النفوس ويؤلميا(: األمارة بالسوا (5)واألنفس)
. الكاذبة: (غرتيـ باألماني)
. جعمتيا عمييـ فسيحة بتزيينيا ليـ(: (6)وفسحت ليـ المعاصي)
. الظيور عمى أغراضيـ ومقاصدىـ: (ووعدتيـ اإلظيار)
. أقحمتو فانقحـ أي أدخمتو فدخؿ: أوردتيـ إلييا وأدخمتيـ فييا، يقاؿ: (فاقتحمت بيـ النار)
. في المواضع الخالية، واألماكف المقفرة(: اتقوا معاصي اهلل في الخموات )[327]
يريد أف اهلل تعالى كما ىو مشاىد ليا، فإنو الحاكـ فييا، فبل يحتاج فييا : (فإف الشاىد ىو الحاكـ)

. إلى بينة تقاـ، وال تخفى عميو خافية
: وقاؿ لما بمغو قتؿ محمد بف أبي بكر رحمو اهلل [328]

 __________
. حرب، في شرح النيج (1)
(. ب)لو، سقط مف  (2)
. النيرواف: في شرح النيج (3)
. فإنو: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (4)
. النفس: في شرح النيج (5)
 (.ب)في المعاصي، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)
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. ما نجده مف األسؼ عمى فقده: (إف حزننا عميو)
. مثؿ ما يمحقيـ مف المسرة: (عمى قدر سرورىـ بو)
. يبغضيـ ويدرأ في نحورىـ: (إال أنيـ ُنِقُصوا بغيضاً )
كاف يحبنا ونحبو، وكاف استشياده في مصر، قتمو عمرو بف العاص، أميرًا في : (وُنِقْصَنا حبيباً )

(. 1)عسكر معاوية
أعذر إذا صار ذا عذر عندؾ، (: العمر الذي أعذر اهلل فيو إلى ابف آدـ ستوف سنة: )وقاؿ [329]

أي أف اهلل تعالى إذا عاقبو بعد ذلؾ عمى فعؿ المعاصي، وترؾ االنكفاؼ عف المناىي فمو العذر في 
أي يستوجبوف العقوبة مف جية  (2)((لف ييمؾ الناس حتى ُيْعِذُروا مف نفوسيـ)): ذلؾ، وفي الحديث

: اهلل تعالى، فيكوف لمف يعذ بيـ العذر في ذلؾ؛ ألف بموغ الستيف ىو كما ؿ العمر، وفي الحديث
(. 3)((معترؾ المنايا ما بيف الستيف إلى السبعيف))



 

 

. أراد أنو ال ظفر لمف خالطو اإلثـ، وكاف متمبسًا بو(: (4)ما ظفر مف ظفر بو اإلثـ )[330]
 __________

وانظر عف محمد بف أبي ) ، ى38وكاف استشياد محمد بف أبي بكر رضي اهلل عنو في سنة  (1)
( 94-6/65بكر وواليتو عمى مصر وأخبار مقتمو شرح النيج البف أبي الحديد 

، وفي أساس الببلغة 420، وذكره في مختار الصحاح ص3/197أورده ابف األثير في النياية  (2)
. 295ص
عف أبي ىريرة، وقاؿ  (296) برقـ 395رواه اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص (3)

وعزاه إلى الحكيـ عف أبي ىريرة، وفي  (42696)رواه في كنز العماؿ رقـ : محققو في تخريجو
، وتفسير 5/145، وتفسير القرطبي 1517 عزاه إلى صحيحة األلباني9/417موسوعة األطراؼ 

، وىو في النوافب 251، والقضاعي في مسند الشياب5/476، والخطيب البغدادي 9/546ابف كثير 
. انتيى. (1883) رقـ 335العطرة ص

 .مف ظفر اإلثـ بو: وشرح النيج( ب)في  (4)
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يعني مف كاف غالبًا بالبغي والظمـ لغيره فيو في الحقيقة مغموب؛ ألف (: بالشر مغموب (1)الغالب)
. اهلل تعالى يديؿ منو وينصر عميو

في ىذه  (2)يعني ما فرضو مف الزكاة(: إف اهلل فرض في أمواؿ األغنياا أقوات الفقراا )[331]
أي  ((الفقراا عالة األغنياا)): األمواؿ وجعؿ مصرفيا الفقراا، وجعميـ عالة ليـ، وفي الحديث

. مف الحقوؽ في ىذه األمواؿ (3)يعولونيـ بما فرض اهلل ليـ
جائعًا؛ ألف اهلل تعالى  (6)لو أدَّوىا كميا لـ تر فقيراً  (5)ألنيـ(: (4)فما جاع فقير إال بما منع غن ي)

ما فرضيا عمى الوجو التي فرضيا إال مع عممو بأنيا كافية لمفقراا، فإذا رأيت نقصًا مف ذلؾ فيو 
أمرت أف آخذ الصدقات مف أغنيائكـ، وأردُّىا : ))اهلل تعالى في إخراجيا، وفي الحديث (7)بمخالفة

( 8()(في فقرائكـ
 __________

. والغالب: في شرح النيج (1)
. إلخ...مف ىذه الزكاة في ىذه (: ب)في  (2)
(. ب)ليـ، سقط مف  (3)
. إال بما ُمتّْع بو غني: في شرح النيج (4)
. إلخ...أي ألنيـ(: ب)في  (5)



 

 

. لـ ُيَر فقير(: ب)في  (6)
. لمخالفة(: ب)في  (7)
: ، في مصرؼ الزكاة بمفظ2/280رواه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (8)
ورواه العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل  ((أمرت أف آخذىا مف أغنيائكـ، وأردُّىا في فقرائكـ))

أمرت أف آخذ )):  في الباب الرابع عشر والمائة، ولفظ أولو فيو2/57في مسند شمس األخبار 
وانظر تخريجو . )إلخ وعزاه إلى أصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بف سميمانعميو السبلـ((...الصدقة 

. (فيو
 

لما : أف معاذًا قاؿ)):  حديثًا عف ابف عباس2/274وروى اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ 
بعثني رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ إنؾ تأتي قومًا مف أىؿ الكتاب، فادعيـ إلى شيادة أف ال 
إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل، فإف أطاعوؾ فاعمميـ أف اهلل افترض عمييـ صدقة في أمواليـ تؤخذ مف 

وعزاه إلى شرح التجريد، ثـ أورد رواية أخرى لمحديث، وعزاىا إلى ( (أغنيائيـ وترد في فقرائيـ
 .(انظرىا ىناؾ)البخاري ومسمـ 
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 .
ما سائميـ عف الفرض (: سائميـ عف ذلؾ (1)واهلل تعالى جده) أراد إما سائميـ عف المنع وما وجيو؟ وا 

الذي فرضو ىؿ أدَّوه أـ ال؟ 
أراد أف ترؾ االعتذار إذا سئمت عف حاجة (: االستغناا عف العذر، أعز مف الصدؽ بو )[332]

وقضاىا أفضؿ ال محالة مف أف تكوف صادقًا في عذرؾ عف قضائيا عند اهلل تعالى وعند السائؿ 
ف كنت صادقًا فيو؛ ألف ترؾ  ليا، أو يريد ترؾ االعتذار واالستغناا عنو أفضؿ مف إظيار العذر وا 

العذر واالستغناا عنو ال ينقطع رجاا السائؿ لقضاا حاجتو، فأما مع العذر فينقطع رجاؤه في 
. قضائيا

. أحقر األشياا المتوجو وجوبيا عميكـ مف جية اهلل تعالى(: أقؿ ما يمزمكـ هلل )[333]
ترؾ االستعانة بما أنعـ اهلل تعالى مف العافية والصحة والشيوة، : (أالَّ تستعينوا بنعمو عمى معاصيو)

تياف المعاصي، فإف المعصية ال تمكف إال بيذه  والقدرة وتمكيف الماؿ عمى ارتكاب الفواحش وا 
. األشياا، وىي مف نعمو الكاممة

أي مغنميـ الذي يغنمونو، وفوزىـ الذي (: األكياس (3)جعؿ الطاعة غنـ (2)إف اهلل سبحانو )[334]
. يفوزوف بو في اآلخرة



 

 

. غنميا أولئؾ (4)إذا فرَّط ىؤالا العاجزوف عنيا: (عند تفريط العجزة)
: جمع وازع، وعمى ىذا يكوف لو معنياف: اْلَوَزَعُة ىا ىنا(: السمطاف َوَزَعة اهلل في أرضو )[335]

ذوو السمطنة : أف يكوف السمطاف بمعنى القير والغمبة، ويكوف عمى حذؼ مضاؼ كأنو قاؿ: أحدىما
. والقير والغمبة َوَزَعة اهلل في أرضو، أي يكفوف مف أراد باطبًل ويمنعونو عف إتيانو

 __________
. . وفي شرح النيج( ب)تعالى جده، زيادة في  (1)
. وفي شرح النيج( ب)سبحانو، زيادة في  (2)
. غنيمة: في شرح النيج (3)
 (.ب)عنيا، زيادة في  (4)
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أف يكوف السمطاف اسمًا عمى حالو، ويكوف المعنى فيو أف السمطاف لو لـ يكف موجودًا لما : وثانييما
، إال بأف يوكؿ بكؿ  كؼ الناس عف ارتكاب المعاصي والتظالـ بأخذ األمواؿ وانتياؾ المحاـر

وازعًا يكفو عف ذلؾ ويقيره عميو، فالسمطاف ال محالة يكفي عف ذلؾ، فميذا كاف بمنزلة  (1)واحد
السمطاف َوَزَعُة اهلل في أرضو، لكماؿ ىيبتو وتحكيـ إيالتو وسياستو، : اْلَوَزَعِة، فميذا جاز أف يقاؿ

ـَ َكاَف ُأمَّةً }: فميذا قاـ مقاـ عدّْة مف الوازعيف، ونظير ىذا قولو تعالى ، يعني [120:النحؿ]{ِإفَّ ِإْبَراِىي
. لكمالو في التقوى والعمـ كاف بمنزلة جماعة

: يعني أنو إذا كاف مستبشرًا فيو مرئي في وجيو، وفي الحديث(: المؤمف بشره في وجيو )[336]
(. 3(()إذا استبشر كأف وجيو قطعة قمر (2)[صمى اهلل عميو]كاف رسوؿ اهلل ))
. يعني أنو يكتمو وال يظيره ألحد: (وحزنو في قمبو)
. النشراحة بالديف واإليماف: (أوسع شيا صدراً )
. إذ ال عزة فيو، وال كبر يمحقو: (وأذؿ شيا نفساً )
. أف يرفع قدره، ويعظـ لو أمره: (يكره الرفعة)
. البغض، وأراد أنو يبغض أف يسمع بعممو الذي عممو هلل: الشنأة: (ويشنأ السمعة)
. ال يزاؿ مدة عمره: (طويؿ غمو)
نما الغرض ىو أنو إذا عرض شيا مف الدنيا، فيمُّو : (بعيد ىمُّو) ليس الغرض أف آمالو بعيدة، وا 

. بفعمو وأخذه بعيد ال يكاد يعرّْج عميو
. أي ال يكاد يتكمـ، فإف تكمـ فإنما كبلمو مقصور عمى ما يَعنيو: (كثير صمتو)
صبلح حاؿ عيشو في الدنيا: (مشغوؿ وقتو) صبلحيا، وا  . بالطاعات واالشتغاؿ بأمر اآلخرة وا 



 

 

. لنعـ اهلل تعالى: (شكور)
 __________

(. . ب)بكؿ واحد، سقط مف  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
وعزاه  ((كاف إذا استبشر استنار وجيو)): 6/32وفي موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (3)

 .6/88إلى البخاري 
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. عمى ببلاه: (صبور)
. ال يؤبو لو، وال يدرى بقدره ومكانو: (مغمور)
يعني أف تفكره في أمر المعاد، وما يؤوؿ إليو أمره في اآلخرة، ىو الذي غمره فبل يعمـ : (بفكرتو)

. بحالو
الفقر، وأراد أنو بخيؿ بحاجتو فبل : بنقطة مف أعبلىا ىي (1)اْلَخمَُّة بفتب الخاا: (ضنيف بَخمَِّتوِ )

. يفضييا إلى أحد مف الخمؽ
. أف خبلئقو سمسة (2)أمره في أموره كميا مبني عمى السيولة، أو أراد: (سيؿ الخميقة)
. أراد أف طبيعتو لينة كيفما شئت قمبتو، ولؾ الحيمة فيو: (ليف العريكة)
يعني أف نفسو في الديف وفي ذات اهلل فييا صبلبة عظيمة اليعرؼ : (نفسو أصمب مف الصمد)

. الحجر األممس البرَّاؽ: كنييا، والصمد ىو
، فيي (3)يعني أف نفسو عنده ال قدر ليا عنده وال خطر ليا يسترؾُّ حالتيا: (وىو أذؿ مف العبد)

. عنده كنفس العبد في الركة والرذالة
تصالو (: (4)لو رأى العبد األجؿ ومسيره )[337] يعني لو رآه وتفكَّر في حالو في سرعة جريو إليو وا 
. بو
اآلماؿ كميا، وعزؿ عف نفسو االغترار بيا؛ ألف األجؿ إذا كاف  (5)لكره: (ألبغض األمؿ وغروره)

. فبل حاجة إلى االغترار بيا (6)قاطعًا ليذه اآلماؿ
: أراد أف كؿ مف كاف لو ماؿ فبل بد مف أف يشاركو فيو اثناف(: لكؿ امرئ في مالو شريكاف )[338]
. ، والتبعة عمى مف جمعو، وىو صاحبو(8)بالميناة لو (7)الذي يخمفو لو: (الوارث)
. التي تجري عميو باإلتبلؼ واألخذ، فيو ال يخمو عف ىذيف األمريف (9)الجواري: (والحوادث)

 __________
(. ب)بفتب الخاا، سقط مف : قولو (1)



 

 

. وأراد(: ب)في  (2)
. حاليا(: ب)في  (3)
. ومصيره، بالصاد الميممة: في شرح النيج (4)
. لكثرة وىو تحريؼ(: ب)في  (5)
. قاطعًا لآلماؿ(: ب)في  (6)
(. ب)لو، سقط مف  (7)
(. ب)لو، سقط مف  (8)
 (.ب)الجواري، سقط مف  (9)
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سؤاؿ؛ مشاركة الوارث مفيومة، والحوادث متمفة لو، فكيؼ يقاؿ بأنيا مشاركة لو؟ 
وجوابو؛ ىو أف الغرض مف المشاركة إنما ىو اقتطاع بعض الماؿ وأخذه، وسواا تمؼ في يده كما 

. في الحوادث، أو بقي كما في حؽ الوارث، فميذا كانت المشاركة مفيومة، وبطؿ ما قالو السائؿ
يعني الذي دأبو الدعاا بأف يفعؿ لو ما يفعؿ لغيره مف الصالحيف (: الداعي ببل عمؿ )[339]

المجتيديف في فعؿ الطاعة والتميز باألعماؿ الصالحة، وليس فاعبًل مثميـ وال متخمقًا بأخبلقيـ، فيو 
: فيما قالو وزعمو

. فبل يمكف رميو، وال يجدي جدوى: (كالرامي بغير وتر)
نما سمي العقمي مطبوعًا؛ ألف (: مطبوع ومسموع: العمـ عمماف )[340] أراد بالمطبوع العمـ العقمي، وا 

الطبع ما جبؿ اإلنساف عميو وطبع، واإلنساف مف حيث كاف إنسانًا غير خالي عف العقؿ وتركيبو، 
. ومعرفة اهلل تعالى والعمـ بتوحيده وحكمتو مف العمـو العقمية

نما: وأما المسموع فيو سماه سمعيًا مف حيث كاف طريقو ما يسمع مف كبلـ الرسوؿ  (1)الشرعي، وا 
. ونطقو وأخباره، فصارت األمور الدينية ال تنفؾ عف أف تكوف عقمية أو نقمية كما ذكره

يريد أف العمـ النقمي ال تكوف لو فائدة وال جدوى إال بالعمـ : (وال ينفع المسموع، إذا لـ يكف المطبوع)
. العقمي؛ ألنو ىو أصمو وقاعدتو التي إلييا يستند

: فيو وجياف(: ويذىب بذىابيا (2[)يقبؿ بإقباليا]صواب الرأي بالدوؿ  )[341]
أف يريد ال حكـ لمرأي في اإلصابة إال بالقير والغمبة، فميما كاف القير فالصواب مقارب : أحدىما

. لمرأي ال محالة، فإذا كاف ال قير فالرأي ال وجو لو
 __________

. إنما بغير الواو(: ب)في  (1)



 

 

صواب الرأي بالدوؿ يقبؿ بإقباليا، ويدبر : ، والحكمة في شرح النيج لفظيا(ب)زيادة في  (2)
 .بإدبارىا
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أف يكوف مراده بصواب الرأي نفوذه، فميما كانت الدولة والقير، فيو نافذ، وميما كاف ال : وثانييما
. دولة ىناؾ فبل ينفذ أصبلً 

أراد بالعفاؼ االنكفاؼ عف المسألة، وىي ال محالة مما يزيف الفقر؛ (: العفاؼ زينة الفقر )[342]
. ألنيا شرؼ لو وزيادة في األجر عميو

: ألمريف: (والشكر زينة الغنى)
ـْ أَلِزيَدنَُّكـْ }: فممزيادة عميو، كما قاؿ تعالى: أما أوالً  [. 7:إبراىيـ]{َلِئْف َشَكْرُت

قيدوا النعـ بالشكر؛ فإف )): فمدوامو؛ ألف في الشكر دواـ النعـ واستمرارىا، وفي الحديث: وأما ثانياً 
( . (ليا شوارَد كشوارد اإلبؿ

ألنو يـو المقاصة مف جية اهلل تعالى عمى ]يشير إلى يـو القيامة؛ (: يـو العدؿ عمى الظالـ )[343]
(: 1)[جية اإلنصاؼ والعدؿ فيو ال محالة

نما كاف أشد لما : (أشد مف يـو الجور عمى المظمـو) ، وا  في الدنيا؛ ألنو ظمـ وجور عمى المظمـو
. يؤوؿ إليو األمر مف المحاسبة الشديدة، واألىواؿ العظيمة، والصيرورة إلى النار

جمع أقواؿ، جمع قوؿ، وغرضو أنيا مسموعة فتصير : األقاويؿ(: األقاويؿ محفوظة )[344]
. محفوظة ُيَميَُّز بيف خيرىا وشرىا، وصدقيا وكذبيا وجيدىا وردييا

يعني أنو ال ُيِميَُّز بيف حسنيا، وقبيحيا، وخبيثيا، وطيبيا إال باالختبار دوف السماع : (والسرائر مبموَّة)
. فبل يمكف فييا

. أي مرتينة بأقواليا وسرائرىا وجميع أعماليا: [38:المدثر]({ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ }و)
. أي معيبوف، أخذًا لو مف النقيصة وىي العيب؛ أي أنو ال يوجد فييـ كامؿ(: منقوصوف (2)الناس)
. َدَخُؿ فبلف إذا كاف فيو دغؿ وفساد في طريقتو: يقاؿ: (مدخولوف)
. عف العيب والفساد، والدغؿ في عممو وصدره: (إال مف عصـ اهلل)

 __________
(. ب)ما بيف المعقوفيف، سقط مف  (1)
 .والناس: في شرح النيج (2)
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. مف سأؿ منيـ فإنما يسأؿ عمى جية التعنت، وىو طمب الزلؿ مف المسؤوؿ: (سائميـ متعنت)
ومف أجاب منيـ عما يسأؿ؛ فإنما يكوف جوابو تكمفًا مف غير بصيرة وال عمـ : (ومجيبيـ متكمؼ)

. قاطع
: أعظميـ في اإلصابة في الرأي وأجزليـ فيو: (يكاد أفضميـ رأياً )
: يكفُّو عف أف يشير عمى غيره بالصواب، ويتفضؿ عميو بالسديد منو: (يردُّه عف فضؿ رأيو)
ذا كاف ذا  (1)فإذا كاف راضيًا عنو نخمو: (الرضى والسخط) مخزوف رأيو وأمده بالصواب منو، وا 

. كتمو الرأي ولـ يبالغ في نصحو بو، وىدايتو إليو (2)سخط عميو
. أعظميـ شوكة، وأقواىـ عمى تحمؿ األمور الشديدة: (ويكاد أصمبيـ عوداً )
. نكأت الرجؿ إذا جرحتو، وأراد أف المحظة بالعيف تجرحو وتؤلمو: (تنكؤه المحظة)
أي أنو إذا سمع كممة واحدة أحالتو عف طباعو، وغيَّرتو عف شيمو وخبلئقو، (: (3)وتستحيمو الكممة)

. استجاب بمعنى أجاب: واستحاؿ بمعنى أحاؿ، كقوليـ
جمع معشر وىو الجماعة مف الناس، عامموه في : المعاشر(: ، اتقوا اهلل(4)معاشر المسمميف )[345]

. أموركـ وأحوالكـ كميا معاممة مف يتقيو مف نزوؿ عذابو
. مف جميع اآلماؿ كميا: (فكـ مف مؤمّْؿ ما ال يبمغو)

اتقوا اهلل، فما وجو إيراده بعده؟ وكيؼ نظميما : فكـ مف مؤمّْؿ ما ال يبمغو، منافر لقولو: سؤاؿ؛ قولو
في سياؽ واحد مف الكبلـ؟ 

وجوابو؛ ىو أف معظـ أسباب التقوى، وأقوى قواعدىا تقصير اآلماؿ؛ ألف بتقصير األمؿ يزكو 
. العمؿ؛ فؤلجؿ ذلؾ جعمو عمى أثره وعقَّبو بو

 __________
وَنَخَمو بالخاا المعجمة أي استقصى أفضمو، وبالحاا : نحمو بالحاا الميممة، قمت(: ب)في  (1)

. الميممة أي أعطاه
. عنو(: ب)في  (2)
. وتستحيمو الكممة الواحدة: في شرح النيج (3)
 .معاشر الناس: في شرح النيج (4)
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. أي وكـ مف بناا ال يسكنو بانيو، ويزعج عف سكونو فيو(: (1)وباٍف ال يسكنو)
. مف األمواؿ والنفائس: (وجامع)
. بعد موتو وارتحالو عنو: (ما سوؼ يتركو)
. يريد مف المعاوضات الباطمة، والمداخؿ القبيحة السيئة: (ولعمو مف باطؿ جمعو)
يفائيا أىميا، أو مف (: منعو (2)ومف حؽ) يريد أف اجتماع األمواؿ إنما يكوف مف منع الحقوؽ وا 

. اجتماعيا مف الوجوه المحظورة
ما مف قوليـ: إما مف قوليـ: (أصابو حراماً ) . أصابو إذا وجده: صاب السيـ إذا قصد، وا 
. أي مف أجؿ جمعو وكسبو أوزارًا عظيمة: (واحتمؿ بو آثاماً )
. أي استقر في مبااة الوزر، وتمكَّف فييا: (فباا بوزره)
نادمًا عمى ما فرط في جنب اهلل، أو نادمًا عمى جمع ما جمعو، وكنزه مف : (وقدـ عمى ربو آسفاً )

. األمواؿ
. أشد الحزف، وأراد أنو متميؼ عمى ما سمؼ منو في ذلؾ كمو: الميؼ: (الىفاً )
ْنَيا}قد ) . بذىاب ما جمعو عف يده، وانقطاعو عنو: ({َخِسَر الدُّ
. بفوات الثواب عنو، وبعده عف منازؿ األبرار والصالحيف: ({َواآلِخَرةَ })
. أي الذي ذكرتو مف خسارتو لمدنيا واآلخرة: ({َذِلؾَ })
. الذي ال خسراف مثمو: ({ُىَو اْلُخْسَرافُ })
. الواضب الذي ال شبية فيو(: [11:الحج]{اْلُمِبيفُ })
إف مف أسباب التوفيقات والعصمة مف جية اهلل  (3)أراد(: مف العصمة تعذر المعاصي )[346]

تعالى، ىو أف اإلنساف إذا ىَـّ بمعصية وعـز عمى فعميا مف جية نفسو، ثـ عرض عنيا عارض 
فتعذرت لمكانو، فيذه أمارة دالة عمى العصمة عف المعصية، ولطؼ مف جية اهلل تعالى لمعبد وخيرة 

. في ذلؾ
 __________

. وباف ما ال يسكنو: وشرح النيج( ب)في  (1)
. إلخ...أو مف حؽ(: ب)في  (2)
 .وأراد(: ب)في  (3)
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كناية حسنة عف عظـ المسألة وصعوبة حاليا؛ ألف َتَقطُّر (: ماا وجيؾ جامد ُيْقِطُرُه السؤاؿ )[347]
. وجو اإلنساف ال يكوف إال عند تحمؿ الشدائد العظيمة، فميذا كنى بالتقطير عف السؤاؿ



 

 

ومكابدة ىذه الشدائد  (1)إذا كاف وال بد مف تحمؿ ىذا األمر الصعب: يقوؿ: (فانظر عند مف ُتْقِطُرهُ )
لو أىبًل يستحؽ ذلؾ منؾ، ويستوجبو مف جيتؾ مف أىؿ الكـر وأصحاب المعروؼ،  (2)فارتد

. ومحامد الشيـ
رجؿ َمِمٌؽ إذا كاف يعطي بمسانو أكثر مما في قمبو، (: الثناا بأكثر مف االستحاؽ َمَمؽٌ  )[348]

الودُّ والمطؼ الشديد، وأراد أف الثناا إذا كثر مف غير استحقاؽ فيو مما يعطى : َواْلَمَمُؽ بالتحريؾ ىو
. بالمساف فقط

والقعود عف اإلتياف بالمستحؽ، إما عياية في الرجؿ وببلىة في : (والتقصير عف االستحقاؽ عيُّ )
. عقمو

. فبل يستطيع القوؿ العتقاؿ لسانو: أو حصر
. وىو منعو عما يستحقو مف الثناا؛ كما يتمنى زواؿ نعمة المحسود: (أو حسد)

 __________
. مف تحمؿ ىذه الصعوبة(: ب)في  (1)
 .أي اطمب (2)
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أراد أعظميا وزرًا وذنبًا عند اهلل تعالى ما فعمتو (: (1)أشد الذنوب ما استياف بو صاحبو )[349]
إياؾ ومحقرات )): معتمدًا لو مستيينًا بحالو، وأنو غير ضار لؾ أو تعتقد أنو صغير، وفي الحديث

، أراد أف اهلل يطمبيا ويحققيا عمى صاحبيا ويحاسبو عمى اجتراحيا؛ ((الذنوب؛ فإف ليا مف اهلل طالباً 
ال صغيرة مع اإلصرار، )): ألف استيانتو بيا يبعّْده عف الندـ عمييا واالستغفار منيا، وفي الحديث

(. 2()(وال كبيرة مع االستغفار
. مف العيوب ويمزمو منيا (3)تفكر في حاؿ ما يختصو(: مف نظر في عيب نفسو )[350]

 __________
. صاحبيا: في شرح النيج (1)
، 8/570 إلى إتحاؼ السادة المتقيف7/256عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)

، وروى قريبًا منو 180، والدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة لمسيوطي 2/508وكشؼ الخفاا 
 في الباب التاسع 1/520العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند شمس األخبار 
ما كبيرة تكبر مع االستغفار، )): والتسعيف، عف عائشة، عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو قاؿ

وعزاه إلى المجالس برواية السماف، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في ( (وال صغيرة تصغر مع اإلصرار
إلى آخر ما ىنا بمفظو،  ((...ما كبيرة بكبيرة مع )): أخرجو ابف عساكر عف عائشة، ولفظو: تخريجو



 

 

. انتيى. وضعفو السيوطي
 .ما يخصو(: ب)في  (3)
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طوبى لمف شغمو عيبو عف )): ألف فيو شغبًل عف غيره، وفي الحديث: (اشتغؿ عف عيب غيره)
(. 1()(عيوب الناس

. أي ما أعطاه اهلل مف الرزؽ، وعمـ أنو ىو الذي قدر لو وفرض: (مف رضي برزؽ اهلل)
. مما لـ يرزقو اهلل إياه، وتحقؽ أنو ال نصيب لو فيو: (لـ يحزف عمى ما فاتو)
أراد أف أحدًا ال يسعى في إثارة الفتف، وتسعير نيرانيا وتميبيا؛ (: بو (2)مف سؿ سيؼ البغي ضرب)

. إال وييمؾ مف أجميا
يعني مف لـ يأت لؤلمور مف أبوابيا، ويسّْيؿ قياده فييا، تحمؿ األمور : (مف كابد األمور عطب)

. الشدائد، فيكوف ذاؾ سببًا لمعطب واليبلؾ
، وأراد مف تقحـ في األمور الشديدة (3)معظـ البحر وأعمقو: المجة ىي: (ومف اقتحـ المجج غرؽ)

. ارتطـ في بحارىا وىمؾ
 __________

بسنده عف الحسيف  (26) برقـ 71أخرجو مف حديث طويؿ اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص (1)
 برقـ 525بف عمي عمييما السبلـ، وىو فيو أيضًا مف حديث رواه بسنده عف أنس بف مالؾ ص

، وأخرجو مف حديث طويؿ عف أنس بف مالؾ الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية الحديث (459)
 إلى إتحاؼ السادة المتقيف 5/414، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 15األوؿ ص

. ، وغيرىا59، 54، 2/44، وكشؼ الخفاا (43444)، وكنز العماؿ 7/438،465،548
(. ب)قتؿ بو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
 .وعمقو(: ب)في  (3)
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ىذا عاـ، إما فيما يتعمؽ باألمواؿ فيتيـ بقمة الورع بالدخوؿ في : (مف دخؿ مداخؿ السوا اتيـ)
ما فيما يتعمؽ باألدياف يإيراد  ما فيما يتعمؽ باألماكف فيرد موارد الريبة فيتيـ بالزنا، وا  المطامع، وا 

مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر )): الشبو والولوع بيا، فيتيـ باعتقاد البدعة والتديف بيا، وفي الحديث



 

 

(((. 1)فبل يقففَّ مواقؼ التيمة
. فيما اليعنيو، وفيما ال تعمؽ لو بو: (مف كثر كبلمو)
. زهلل وعثاره(: (2)كثر خطاؤه)
. زهلل وعثاره(: (3)ومف كثر خطاؤه)
. ألف كثرة الحياا تمنع مف ذلؾ، فإذا كثر وتجاوز الحدود دؿَّ عمى قمة الحياا وعدمو: (قؿَّ حياؤه)
إذا لـ تستِب )): ألف الحياا مبلؾ الديف كمو، وعف ىذا قاؿ بعضيـ: (ومف قؿَّ حياؤه قؿَّ ورعو)

(. 4()(فاصنع ما شئت
أصابتو القسوة، فبل يدخؿ فيو خوؼ اهلل واستشعار القياـ بيف يديو، : (ومف قؿَّ ورعو مات قمبو)

. وتذكَّر أمر اآلخرة
ألف موت القمب بما ذكرناه يكوف سببًا في دخوؿ النار ال محالة؛ ألف : (ومف مات قمبو دخؿ النار)

. كؿ مف ىذه حالو، أعني نسياف خوؼ اهلل تعالى، وتذكر أمور اآلخرة فيو ىالؾ ببل إشكاؿ
 __________

. فبل يقؼ مواقؼ التيـ(: ب)في  (1)
. خطؤه: في شرح النيج (2)
. خطؤه: في شرح النيج (3)
ىو لفظ حديث نبوي شريؼ عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، أورده بمفظو في موسوعة  (4)

، 2538 وعزاه إلى عمؿ الحديث البف أبي حاتـ الرازي1/402أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
، وتيذيب تأريخ 12/136، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي4/200وتمخيص الحبير البف حجر 

وىو : قمت_… _ .238، 237، 17/236، والمعجـ الكبير لمطبراني4/362دمشؽ البف عساكر 
في مجموع اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عمييما السبلـ 

 ، في مسائؿ عبد اهلل بف الحسف2/597
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. عمييـ وأراد زواليا منيـ(: فأنكرىا (1)مف نظر في عيوب الناس)
. اختص بيا، وكاف حاصبًل عمييا: (ثـ رضييا لنفسو)
. يريد الجاىؿ الذي ال شؾ فيو، وال ىو يمتبس بغيره مف الخمؽ(: األحمؽ بعينو (2)فذاؾ)
يعني أف الماؿ إنما يراد ليكؼ بو نفسو عف مسألة الناس، فإذا كاف معو : (القناعة ماؿ ال ينفد)

في االنكفاؼ عف السؤاؿ، ومع ذلؾ فالماؿ ينفد باإلنفاؽ  (3)قناعة فيي بمنزلة الماؿ في أنيا سببت
. منو، وىي غير نافدة



 

 

ألف استشعاره الموت يبطؿ جميع ما يخطر : (مف أكثر مف ذكر الموت رضي مف الدنيا باليسير)
. ببالو مف المذات ويكسرىا في عينو ، فميذا يرضى منيا بالقميؿ التافو اليسير

. يشير إلى أنو محفوظ عميو كما ُتْحَفُظ عميو سائر أعمالو: (ومف عمـ أف كبلمو مف عممو)
أراد أنو يقؿُّ لما يعمـ مف المحاسبة عميو، إال فيما ال بد لو منو فيو : (قؿَّ كبلمو إال فيما يعنيو)

. مغتفر في حقو
يعني إذا أردت أف تعمـ كوف الظالـ ظالمًا فانظر إلى (: لمظالـ مف الرجاؿ ثبلث عبلمات )[351]

ال فبل . ىذه العبلمات فيو؛ فإف وجدتيا فيو فيو الظالـ بعينو وا 
يريد إذا كاف مؤمرًا عميو فيو يظمـ أمره بمخالفتو لو فيما أمره بو مف : (يظمـ مف فوقو بالمعصية)

. األفعاؿ
ذا كاف مستغمبًا لغيره فيو: (ومف دونو بالغمبة) . يظممو بأف يغمبو عمى مالو باألخذ والقطع (4)وا 
عانتيـ: (ويظاىر القـو الظممة) . معنى ذلؾ يكوف عونًا ليـ وظييرًا في قوتيـ وا 
. بموغيا الغاية مف العسرة(: عند تناىي الشدة )[352]
زالة الغصص: (تكوف اْلَفْرَجةُ ) . الفرج مف عند اهلل تعالى، وا 
. ازدحاميا واشتدادىا: (وعند تضايؽ َحَمِؽ الببلا)

 __________
. غيره: في شرح النيج (1)
. فذلؾ: في شرح النيج (2)
. سبب: تسبب، وفي نسخة أخرى(: ب)في  (3)
 .فإنو(: ب)في  (4)
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زالتيا: (يكوف الرخاا) . مف جية اهلل تعالى بقطعيا وانفصاميا وا 
يعني ولكف اشتغؿ بما يعنيؾ مف نفسؾ، وما ييمؾ (: ال تجعمف أكثر شغمؾ بأىمؾ وولدؾ )[353]

. مف صبلحيا
. أىؿ مودتو ومف يريد نفعيـ والمطؼ بيـ: (فإف يكف أىمؾ وولدؾ مف أولياا اهلل)
ـْ }: كما قاؿ تعالى: (فإف اهلل ال ُيَضيّْع أوليااه) ـْ واََل ُى َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَا المَِّو اَل َخْوٌؼ َعَمْيِي

[. 62:يونس]{َيْحَزُنوفَ 
ف يكونوا مف أعداا اهلل) نزاؿ العقوبة بيـ: (وا  . الذيف يريد النكاؿ بيـ، وا 
يعني فبل حاجة لؾ إلى االشتغاؿ بمف ىذه حالو، وىذا مما تقوى بو : (!فما ىمؾ وشغمؾ بأعداا اهلل)



 

 

العزائـ وتشتد بو اليمـ، وتطمب إليو األفئدة إلى اإلعراض عما سوى النفس، وقصر اليمة عمى 
. إصبلحيا وتقريبيا إلى اهلل

. أعظـ ما تبلـ بو عند اهلل وعند خمقو(: أكبر العيب )[354]
. فيذا ىو نياية العيب وغايتو: (أف تعيب ما مثمو فيؾ)
( 1!)ليينؾ الفارس: وىنَّأ رجؿ رجبًل بغبلـ ولد لو، فقاؿ [355]
. اهلل؛ ألنو الواىب لمولد (3)يريد بو(: شكرت الواىب: ، ولكف قؿ(2)ال تقؿ ذاؾ: فقاؿ عميو السبلـ)
. النماا والزيادة: يريد أنماه اهلل وجعمو زيادة في الخير، والبركة ىي: (وبورؾ لؾ في الموىوب)
. أي كماؿ قوتو وعقمو، وىو ما بيف ثماني عشرة إلى ثبلثيف: (وبمغ أشده)

 __________
!. ليينئؾ الفارس: وىنَّأ بحضرتو رجؿ رجبًل آخر بغبلـ ُوِلَد لو، فقاؿ لو: في شرح النيج (1)
. ذلؾ: في شرح النيج (2)
 (.ب)بو، سقط مف  (3)
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ألف مع البر يكثر خير الوالد والولد، وفي ىذا داللة عمى أف السنة في التينئة والتعزية : (ورزقت بره)
بالدعاا بالمنافع الدينية والدنيوية، كما فعؿ أمير المؤمنيف دوف ما ليس كذلؾ، كما  (1)إنما يكوناف
ليينؾ الفارس؛ وليذا أنكره عمى قائمو لما خبل عف الدعاا بما ذكرناه، وفي الحديث : (2)في قوليـ

باليمف والبركة، : بالرفاا والبنيف كما كانت الجاىمية تقوؿ، ولكف قولوا: ال تقولوا)): في التينئة بالعرس
(. 3()(بارؾ اهلل لؾ وعميؾ، وجمع بينكما في خير

: وبنى رجؿ مف عمالو بناا فخمًا، فقاؿ [356]
كنى بذلؾ عف كثرة الماؿ، وأف إعبلا األبنية واطبلعيا لما كثرت : (أْطَمَعِت الَوِرُؽ راوسيا)

. وتراكمت
 __________

. تكوف(: ب)في  (1)
(. ب)قوليـ، سقط مف  (2)
:  فقاؿ ما لفظو3/189روى بعضًا منو العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ (3)

إذا دعا لئلنساف إذا )): عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو (الشفاا)والدعاا لمف أعرس، في 
ويؤكد ىذا دعاا النبيصمى اهلل : قاؿ( (بارؾ اهلل لؾ، وبارؾ عميؾ، وجمع بينكما في خير: تزوج قاؿ

. عميو وآلو وسمـ ألمير المؤمنيف عمي وفاطمة الزىراا صموات اهلل عمييما كما مر في حديث الزفاؼ



 

 

الميـ، بارؾ ليما، وبارؾ عمييما، واجعؿ منيما ذرية )): وىو قولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: قمت
وانظره في حديث زفاؼ فاطمة الزىراا عمييا سبلـ اهلل في المصدر (. )(طيبة إنؾ سميع الدعاا

. (المذكور
تزوج عقيؿ امرأة مف بني جشـ، : وأخرج النسائي وابف ماجة عف الحسف قاؿ: 190وقاؿ فيو ص

بارؾ اهلل فيكـ، )): قولوا كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بالرفاا والبنيف، قاؿ: فقيؿ لو
إنو نيى ))-: أي في الحديث-فيو :  فقاؿ2/248وذكر ابف األثير في النياية . انتيى(. (وبارؾ لكـ
 (.(بالرفاا والبنيف: أف يقاؿ
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. يعني أف البناا مف أقوى األمارات والدالالت عمى كثرة الماؿ والغنى: (إف البناا ليصؼ لؾ الغنى)
لو سدَّ عمى رجؿ باب بيتو وترؾ فيو، مف أيف كاف يأتيو رزقو؟ : وقيؿ لو [357]

فجمع بينيما بجامع معنوي عجيب يستدرؾ بدقيؽ النظر والفطانة، : (مف حيث يأتيو أجمو): فقاؿ
وىو أف األجؿ مف جية اهلل تعالى ال بد لكؿ مخموؽ منو، كما أف الرزؽ مف جية اهلل تعالى ال بد 

. لكؿ مخموؽ منو، فإذا كاف األجؿ يأتيو ال محالة، فيكذا حاؿ رزقو الستوائيما فيما ذكرناه
: وعزى قومًا عف ميت ليـ، فقاؿ [358]
. يعني الموت: (إف ىذا األمر)
. لستـ أوؿ مف مات: (ليس بكـ بدأ)
. ولستـ آخر مف يموت: (وال إليكـ انتيى)
. يعني الميت الذي ُعِزَي فيو: (وقد كاف صاحبكـ ىذا)
. في طمب األرباح وجمع األمواؿ: (يسافر)
. احسبوه عند نفوسكـ: (فعدوه)
. التي تعدوه فييا: (في بعض سفراتو)
. كما كاف يفعؿ في السفر: (فإف قدـ عميكـ)
ال قدمتـ عميو) . ، وسافرتـ مثؿ سفره(1)سرتـ إلى مصيره: (وا 
الَفَرُؽ والخوؼ، وأراد أف المأخوذ : الوجؿ ىو(: النعمة وجميف (2)أييا الناس، ليركـ اهلل عند )[359]

. عميكـ ىو الخوؼ واإلشفاؽ عند تراكـ النعـ عميكـ وتعاظميا
. وىي العذاب(: النقمة (3)كما يراكـ عند)
خائفيف، وغرضو مف ىذا استواا الحاليف في الوجؿ والخوؼ عند النعمة والنقمة، فالوجؿ : (فرقيف)

عند النعمة خوفًا مف األخذ عمى غرة وأمف، ومف النقمة خوفًا مف ألميا وعذابيا، فؤلجؿ ىذا سوى 



 

 

. بينيما في ذلؾ
. باألمواؿ النفيسة والرخاا في المعيشة والتمكيف مف المذات الطيبة: (إنو مف ُوسَّْع عميو في ذات يده)
. ُأِخَذ عمى غرة وغفمة: (فمـ ير ذلؾ استدراجاً )

 __________
. قصده(: ب)في  (1)
. مف: في شرح النيج (2)
 .مف: في شرح النيج (3)
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. فقد صار آمنًا لما ىو مخوؼ في الحقيقة: (فقد أمف َمُخوفاً )
. بالفقر وضيؽ المعيشة وضنكيا: (ومف ُضيَّْؽ عميو في ذات يده)
. امتحانًا مف اهلل لو: (فمـ ير ذلؾ اختباراً )
فقد أىمؿ مف ذلؾ ما يؤمؿ رخاؤه مف جية اهلل تعالى؛ ألف االختبار بالنعماا : (فقد َضيََّع مأموالً )

. والضراا وغير ذلؾ ألطاؼ مف عند اهلل؛ يستصمب بيا عباده عمى حد ما يراه مف ذلؾ مصمحة ليـ
الرغبة في الدنيا، والمنيمكيف  (2)أراد أييا المأسروف في ِرَبؽِ (: الرغبة، أقصروا (1)يا سرى )[360]

. في حبيا والطالبيف ليا مف غير وجييا أقموا مف طمبيا والرغبة فييا
. المقيـ فييا والحابس نفسو عمييا طمعًا بيا ورغبة في لذاتيا: (فإف المعرّْج عمى الدنيا)
. الخوؼ: الروع: (ال يروعو منيا)
صوت أنياب الجمؿ عند اشتداد الغممة بو، وىو ىا ىنا : الصريؼ ىو: (إال صريؼ أنياب اْلِحْدثافِ )

استعارة مف ذاؾ، وغرضو بما قالو ىو المواظب عمى اكتساب الدنيا والرغبة فييا، ال يخوفو منيا إال 
. الحوادث عمييـ فييا بالمنايا المتمفة والمصائب المجحفة (3)عظـ تغير أحواليا بأىميا، وتوثب

أي اختصوا بتأديبيا وال تولوه غيركـ، فإف أدبيا مف جية (: تأديبيا (4)أييا الناس، تولوا مف نفوسكـ)
. أنفسكـ ىو األدب النافع

 __________
يا : إلى أنو في نسخة( ب)إلخ، وأشار في ىامش ...يا أسرى الرغبة : وشرح النيج( ب)في  (1)

. ُسرى
. الحبؿ: الِرَبُؽ بالكسر (2)
. وتقريب: ونقويب، فمعؿ الصواب: كممة غير مفيومة ورسميا ىكذا(: ب)في  (3)
 .عف أنفسكـ: في شرح النيج (4)
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ضرى الكمب بالصيد إذا ليج بو، وأراد ىا ىنا ميموا واعدلوا بيا (: عاداتيا (1)واعدلوا عف ضراوة)
عما تكوف الىجة بو، مما تعتاده وتألفو، وأكرىوىا عمى الطاعة، فإف عادتيا الميؿ إلى ىواىا، 

. والنفور عف الطاعة بمبمغ جيدىا
يريد إذا تكمـ أحد بكممة وظاىرىا ما يسوا، وتكرىو (: ال َتُظنَّفَّ بكممة خرجت مف أحد سوااً  )[361]

. النفوس فبل تحمميا عمى ما يسوا مف ذلؾ ويكره
وىو تمكنؾ وجيًا ليا تحممو عميو في الخير والسبلمة، (: (2)وأنت تجد ليا في الخير محمبلً )

. ىو المصدر بمعنى الحمؿ (4)والمحمؿ بالفتب والمحتمؿ: (3)(محتمبلً ): ويروى
ذا كانت لؾ إلى اهلل حاجة )[362] وسيمة أو مطمبة تطمبيا في الديف أو في الدنيا، وأردت طمبيا (: وا 

. وسؤاليا مف جية اهلل تعالى
صدرىا أواًل بالصبلة عمى النبي : (فابدأ المسألة بالصبلة عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)

. وآلو
 __________

. واعدلوا بيا عف ضراية عاداتيا: في شرح النيج (1)
. محتمبلً : في شرح النيج (2)
. ويروى متحمبلً : في نسخة أخرى (3)
 .والمتحمؿ: وفي نسخة أخرى( ب)في  (4)
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بعد ذلؾ، وىذا مف جممة اآلداب المعتبرة في الدعاا قبؿ الشروع فيو، وىو حمد : (ثـ سؿ حاجتؾ)
(. 1)اهلل وتنزييو، وتقديسو، والصبلة عمى الرسوؿ

وىما الصبلة عمى الرسوؿ في أوؿ األمر، ثـ قضاا الحاجة، : (فإف اهلل أكـر مف أف ُيْسَأَؿ حاجتيف)
. وىي الثانية

 __________
 برقـ 482ومما ورد مف السنة في ذلؾ ما أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (1)
: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بسنده عف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ قاؿ (646)
 480وروى فييا أيضًا حديثًا ص. ((صبلتكـ عميَّ جواز دعائكـ، ومرضاة لربكـ، وزكاة ألعمالكـ))



 

 

ما مف : ))قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بسنده عف عمي عميو السبلـ قاؿ (642)برقـ 
دعاا إال وبينو وبيف السماا حجاب حتى يصمى عمى محمد النبي صمى اهلل عميو وعمى آؿ محمد، 

ف لـ يفعؿ ذلؾ رجع الدعاا ، وىذا الحديث في ((فإذا فعؿ ذلؾ انخرؽ الحجاب ودخؿ الدعاا، وا 
 في الباب الرابع، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو في كشؼ 84-1/83مسند شمس األخبار

أخرجو الديممي عف عمي عميو السبلـ بمفظو، وأخرج الطبراني عف عمي عميو السبلـ : األستار
وأخرج الترمذي . ((كؿ دعاا محجوب حتى يصمى عمى محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)): موقوفاً 

الدعاا موقوؼ بيف السماا واألرض، ال يصعد منو شيا حتى تصمي عمى )): عف عمر مرفوعاً 
. انتيى(. (نبيؾ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

ومف :  في آداب الدعاا فقاؿ6/197ومف ذلؾ ما رواه ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج 
اآلداب أف يفتتب بالذكر وأال يبتدئ بالمسألة، كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قبؿ أف يدعو 

. ((سبحاف ربي العمي الوىاب)): يقوؿ
مف أراد أف يسأؿ اهلل تعالى حاجتو فميبدأ بالصبلة عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل : أبو سميماف الداراني

عميو وآلو، ثـ يسأؿ حاجتو، ثـ يختـ بالصبلة عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو، فإف اهلل تعالى 
 .انتيى. يقبؿ الصبلتيف، وىو أكـر مف أف َيَدَع ما بينيما
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. وىو الصبلة(: (2)أحدىما (1)فيعطي)
. وىي حاجتؾ المقصودة: (ويمنع األخرى)
. بخؿ بو، وكاف ال يريد نقصو(: مف ضفَّ ِبِعْرِضوِ  )[363]
أوؿ ما نياني عنو ربي )): المماراة والجداؿ في كؿ أمر مف األمور، وفي الحديث: (فميدع المراا)

(. (المماراة
الحمؽ وىو الجيؿ بعينو تحصيؿ الحوائج : (3)الُخْرُؽ ىو(: الُخْرُؽ المعاجمة قبؿ اإلمكاف )[364]

قبؿ إمكاف وقتيا؛ ألف وقت الشيا شرط في كونو ممكنًا؛ فإذا طمب في غير وقتو وفي غير أوانو 
. فيو جيؿ بحكمو ال محالة

تراخي الوقت، وأراد أف مف جممة الخرؽ أيضًا التراخي في : األناة ىي: (واألناة بعد الفرصة)
بعد أف كانت الحاجة محضرة حاضرًا وقتيا، والمعنى أف مف أخَّرىا عف وقتيا فيو جاىؿ؛  (4)الوقت

. ألف مف حؽ العاقؿ اغتناـ الفرص عند إمكانيا
. يعني عمَّا ال ُتَقدُّْر حصولو ووقوعو(: ال تسأؿ عمَّا ال يكوف )[365]
. عف تقدير ما ال يكوف(: شغؿ (5)ففي الذي قد كاف لؾ)



 

 

يريد أنيا في المعقوالت النظرية بمنزلة المرآة في المدركات البصرية (: مرآة صافية (6)الفكرة )[366]
. والمرئيات الحسية، يدرؾ بيا ما خفي مف األسرار العقمية

. واالتعاظ في غاية النصب لمف كاف منذرًا لو: (واالعتبار منذر ناصب)
. انتصاب أدبًا عمى التمييز بعد الفاعؿ: (كفى أدبًا لنفسؾ)
يريد إذا تجنبت ما تكرىو لمناس فيذا ىو غاية األدب والتيذيب (: لغيرؾ (7)تجنبؾ ما تكرىو)

. لنفسؾ؛ ألف كؿ ما كرىتو مف جية غيرؾ فيو ال محالة مكروه مف نفسؾ يكرىو غيرؾ
 __________

. ، وكذا في شرح النيج(ىامش في ب)فيقضي، : في نسخة (1)
. إحداىما: وشرح النيج( ب)في  (2)
(. ب)ىو، سقط مف  (3)
(. ب)في الوقت، سقط مف  (4)
. لؾ، زيادة في شرح النيج (5)
. الفكر: في شرح النيج (6)
 .ما كرىتو: في شرح النيج (7)
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أراد أنيما توأماف وأخواف ال ثمرة ألحدىما إال مع اآلخر، فبل خير في (: العمـ مقروف بالعمؿ )[367]
. عمـ ببل عمؿ، وال خير في عمؿ ال يسبقو عمـ

(. 1)بما يعممو: (فمف عمـ عمؿ)
. ينادي بو: (والعمـ ييتؼ بالعمؿ)
. بالعمؿ بمقتضاه: (فإف أجابو)
ال ارتحؿ) . العمـ عف مكانو؛ إذ ال وجو لوقوفو عمى انفراده عف العمؿ: (وا 
يعني ما فييا مف المتعة ألىميا إنما ىو بمنزلة ما (: يا أييا الناس، متاع الدنيا حطاـ موبئ )[368]

. ذو الوباا وىو الداا: يبس وتكسّْر وذىب رفاتًا، والموبئ
أف ترعوا فيو أنعامكـ فتيمؾ وباا ، وكنى بو عف تجنبيـ لئلكثار منيا والولوع : (فتجنبوا مرعاة)

. بطيباتيا
. أي رحمتيا أكثر حظوة ومكانة مف سكونيا والقطوف فييا: (قمعتيا أحظى مف طمأنينتيا)
واألخذ منيا عمى جية البمغة إلى اآلخرة أطير لمنفوس مف الثراا فييا، : (وبمغتيا أزكى مف ثروتيا)

. وىو اإلكثار منيا



 

 

عمى مف أكثر منيا مف الجمع لحطاميا بأف يكوف ذا  (2)أي حكـ اهلل: (حكـ عمى مكثرييا بالفاقة)
. ، وفقر إلييا في جميع حاالتو(3)فاقة فييا

. أي وحكـ عمى مف استغنى عنيا بالراحة لنفسو وجسمو(: بالراحة (4)وأعيف مف غن ي عنيا)
. الذىب، وأراد ىا ىنا مف أعجبو رونقيا وحسنيا ونضارتيا: الزبرج: (مف راقو زبرجيا)
. العمى: كاف عاقبة نظره إلييا أف تعميو عف ذكر اآلخرة وأمرىا، والكمو: (أعقبت ناظريو كمياً )
ومف قصد المحبة ليا وجعميا لو شعارًا يختص جسمو مف دوف حائؿ : (ومف استشعر الشغؼ بيا)

. حجاب القمب: عنو، والشغؼ
. مؤلت قمبو أحزاناً : (مؤلت ضميره أشجاناً )

 __________
. بعممو(: ب)في  (1)
ـَ عمى مف أكثر (: ب)في  (2) . إلخ...ُحِك
. إلييا(: ب)في  (3)
 .فييا(: ب)في  (4)
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الضمير لمدنانير، ويفسره شاىد الحاؿ أو يفسره الزبرج؛ ألنيا : (ليف رقص عمى سويداا قمبو)
التحرؾ : حبة القمب، وأظنو الدـ الذي يسكف باطف القمب فإنو دـ أسود، والرقص: بمعناىا، والسويداا

. واالضطراب، وأراد أف النفس التزاؿ تتحرؾ وتضطرب إلى محبة الدنانير والدراىـ
. بالتعمؽ بيا وطبميا وتحصيميا: (ىّـّ يشغمو)
. عمى ما فات عميو منيا(: يحزنو (1)وغّـّ )
. أي اليزاؿ أمره عمى ىذه الحالة: (كذلؾ)
. خروج النفس: ىو (2)أي بمخرج َنَفِسِو، والكْظـ بسكوف الظاا: (حتى يؤخذ ِبَكْظِموِ )
عرقاف متصبلف : المكاف الواسع مف األرض، واألبيراف: الفضاا: (َفُيْمَقى بالفضاا، منقطعًا أبيراه)

. بالقمب، وأراد فيمقى بعد موتو بخبلا مف األرض ميتًا الحراؾ بو
الفناا ىا ىنا المراد بو الموت، يريد أف موتو ليس أمرًا عظيمًا عند اهلل تعالى، : (ىيّْنًا عمى اهلل فناؤه)

ـْ ِإالَّ َكَنْفٍس َواِحَدةٍ }: كما أشار إليو بقولو ـْ واََل َبْعُثُك [. 28:لقماف]{َما َخْمُقُك
. ألنو ال رغبة ليـ فيو ال ستحالة حالو عما كانت في حاؿ الحياة(: (3)وعمى اإلخواف لقاؤه)
نما ينظر المؤمف إلى الدنيا بعيف االعتبار) وحؽ عمى المؤمف والواجب عميو : المعنى في ىذا: (وا 

. ىو النظر إلييا بعيف االتعاظ والزجر دوف الرغبة فييا والمواظبة عمى تحصيميا



 

 

أي يطمب قوتو منيا إذا اضطره جوع بطنو بالشيا الحقير التافو : (ويقتات منيا ببطف االضطرار)
. الذي ال قيمة لو وال خطر لو

 __________
. وشرح النيج( ب)وىّـّ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. الراا، وىو تحريؼ(: ب)في  (2)
 .إلقاؤه: في شرح النيج (3)
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أراد ويكوف سامعًا ألحاديثيا بأُذف الذـ ليا واالتعاظ بأحواليا (: (1)ويسمع فييا بأذف المقت واالتعاظ)
. وتغيراتيا، وال يصغي إلى شيا مف أحاديثيا بحاؿ

. فبلف أثرى أي كثر مالو: أراد إذا قيؿ لؾ: (أثرى: إف قيؿ)
. أي قؿَّ خيره، وكثر بخمو: (أكدى: قيؿ)
ف ُفِرَح لو بالبقاا) ف أصاب أحد لو فرح ببقااه فييا واطمئنانو إلييا: (وا  . وا 
. أصاب الحزف لو بالموت بعد ذلؾ: (ُحِزَف لو بالفناا)
قد مضى شرح ىذه الكممة في موضع غير ىذا، وبيَّنت موقعيا فبل وجو لتكريره، وأراد ىذا : (ىذا)

. عمى ما ذكرتو، وموضعو رفع باالبتداا، وخبره محذوؼ كما قدرتو لؾ
. أي ييأسوف فيو مف الرحمة لما يروف مف ىولو وصعوبة أمره(: (2)ولـ يأتيـ يـو يبمسوف فيو)
جزاا عمييا وُجبرانًا لما كاف مف مشقة (: (3)إف اهلل سبحانو وضع الثواب عمى طاعاتو )[369]

. التكميؼ بفعميا
: ذلؾ أيضاً  (4)جزاا عمييا لما كاف مف مخالفة أمره ونييو، وجعؿ: (والعقاب عمى معصيتو)
. ذاد الصيد إذا طردىا، وأراد طردًا ليـ عف عذابو وشدة انتقامو: (ذيادة لعباده عف نقمتو)
حاش الصيد يحوشو حوشًا وحياشة إذا جنَّبو مف حواليو ليورده الِحَبالة : (وحياشة ليـ إلى جنتو)

(. 5)والشََّرؾ
: وروي أنو عميو السبلـ قمَّما اعتدؿ بو المنبر إال قاؿ أماـ خطبتو [370]
الذي ال غرض : أي ما خمؽ مف أجؿ العبث، وىو: (أييا الناس، اتقوا اهلل فما خمؽ امرؤ عبثاً )

. لفاعمو فيو، وال داعي لو إليو
 __________

. وا إلبغاض: في شرح النيج (1)
. ىذا ولـ يأتيـ يـو ىـ فيو مبمسوف: في شرح النيج (2)



 

 

. طاعتو: في شرح النيج (3)
. وفعؿ(: ب)في  (4)
مختار الصحاح . )حبالة الصائد، الواحدة َشَرَكة: التي يصاد بيا، والشََّرُؾ بفتحتيف: الِحَبالة (5)

 (.121،336ص
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. أي فيكوف الىيًا، أو يكوف مشغواًل بالميو والمعب: (فيميو)
. أي ميمبًل ال حكـ عميو ألحد: (وال ترؾ سدىً )
. لغا يمغو إذا قاؿ باطبلً : ، يقاؿ(1)القوؿ الباطؿ: المغو ىو: (فيمغو)
. أرتو حسنيا وأعجبتو بنضارتيا: (وما دنياه الت ي تحسنت لو)
. تكوف عوضًا لو عف اآلخرة(: مف اآلخرة (2)ِبَخَمٍؼ لو)
يا: (الت ي قبَّحيا) . إليو (3)ذمَّيا وبغضَّ
. األنظار مف جيتو، وأبعدىا عف نظر السداد والصبلح (4)أسوا: (سوا النظر عنده)
أي وما المغتر بالدنيا الذي ظفر منيا عمى قدر : (وما المغرور الذي ظفر مف الدنيا بأعمى ىمتو)

. ىمتو في أخذىا واإلكثار منيا
كالرجؿ اآلخر الذي ظفر مف اآلخرة بأدنى سيـ : (كاآلخر الذي ظفر مف اآلخرة بأدنى ُسيمتو)

النصيب بضـ السيف، والمعنى أنو ليس أحدىما يشبو اآلخر لفوز صاحب اآلخرة : ونصيب، والُسيمة
ف كمؿ حظو فييا . بأوفر النصيب وأكمميا، وخسارة صاحب الدنيا وا 

مف حسب وال عدة، وليذا فإف سمماف، وشقراف، وببلؿ، (: ال شرؼ أعمى مف اإلسبلـ )[371]
وصييب لما أحرزوه مع فقد الحسب، وخسر أبو ليب، والوليد بف المغيرة، وعتبة، وشيبة وغيرىـ مع 

. عموىـ في الحسب، فأي شرؼ أعمى مف ىذا
ومف عجائبو إحراز رضواف اهلل والدخوؿ في رحمتو ورأفتو إلى غير ذلؾ مف الخصاؿ الرفيعة 

. والصفات العالية لصاحبو
مف اتقى اهلل أغناه اهلل ببل : ))مف ذلؾ، وفي الحديث (5)وأي عز أعظـ: (ال عز أعز مف التقوى)

(. (ماؿ، وأعزه ببل عشيرة
 __________

. بالباطؿ(: ب)في  (1)
. لو، زيادة في شرح النيج (2)
. ونّقصيا(: ب)في  (3)



 

 

. سوا(: ب)في  (4)
 .أعمى(: ب)في  (5)
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. ألف فيو سبلمة عف كؿ عاىة تمحؽ الديف وتثممو(: مف الورع (2)ال معقؿ أحرز (1)و)
أي ال شافع ينجب مطمبو مثؿ التوبة المقبولة عند اهلل تعالى؛ فإنيا أعظـ : (ال شفيع أنجب مف التوبة)

. في حط الذنوب وغفرانيا (3)[عند اهلل تعالى]شافع 
. ألف كؿ غنى مع اليمع فيو فقر في الحقيقة(: (4)ال غنى أغنى مف القناعة)
أراد أف الرضى بالقوت والكفاية بو أذىب لمفقر مف (: مف الرضى بالقوت (5)ال ماؿ أذىب لمفاقة)

. التمكف مف الماؿ
: وقاؿ عميو السبلـ في كبلـ لو [372]
. أي مف كاف ىمو مف االكتفاا مف الدنيا بالزاد المبمغ إلى اآلخرة: (مف اقتصر عمى ُبْمَغِة الكفاؼ)
. أي استوت لو أحواليا، وتميدت لو قواعدىا: (فقد انتظـ الراحة)
. تبوأ المكاف إذا استقر فيو، وأراد لـز راحة االستقرار: (وتبوأ َخْفَض الدعة)
. في الدنيا والولوع بتحصيميا(: (6)والرغبة)
. تنفتب بو عمى اإلنساف أبواب منصبة لبدنو وقمبو: (مفتاح النََّصبِ )
الوقار مظنة الحمـ أي حيث : أي حيث يظف التعب ويكوف حاصبًل، مف قوليـ(: التعب (7)ومظنة)

. يظف وجوده وحصولو
. عمى الدنيا: (والحرص)
. شموخ األنؼ: (والكبر)
. لمنعـ عمى الخمؽ: (والحسد)
يعني أنيا تدعو اإلنساف إلى الورود في المعاصي واليجـو (: إلى التقحـ في الذنوب (8)دواعي)

. عمييا
 __________

. وفي شرح النيج( ب)الواو، زيادة في  (1)
.. أحسف: ، وفي شرح النيج(ىامش في ب)أحصف : في نسخة (2)
(. أ)سقط مف  (3)
. وال كنز أغنى مف القناعة: في شرح النيج (4)
. بالفاقة(: ب)في  (5)



 

 

. والدعة: في شرح النيج (6)
. ومطية التعب: في شرح النيج (7)
 (.ب)دواٍع، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (8)
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نقيض الخير، فكما أف الخير جامع لمخصاؿ الحسنة، : الشر ىو: (والشر جامع لمساوئ العيوب)
. فيكذا الشر يجمع الخصاؿ السيئة

ـُ الدنيا أربعة )[373] َوَكاَف َبْيَف َذِلَؾ }: العدؿ، قاؿ اهلل تعالى: الَقواـ بالفتب(: (1)َقَوا
ـُ أىؿ بيتو، وىذا : نظاـ األمر وعماده، وقد يفتب، يقاؿ: ، والِقواـ بالكسر[67:الفرقاف]{َقَواماً  فبلف َقَوا

: مراده ىا ىنا، أي تنتظـ الدنيا بأشخاص أربعة
. فيو يعمؿ بعممو، ويفعؿ عمى حد بصيرتو(: عممو (2)عالـ مستعمؿ)
. فيذا متى أشكؿ عميو أمر في دينو سأؿ عنو وفيمو: (وجاىؿ ال يستنكؼ أف يتعمـ)
. فيو صابر عمى فقره محرز لدينو: (وفقير ال يبيع آخرتو بدنياه)
فيو ال ينفؾ عف بذلو في جميع أحوالو، فمتى استقاـ أحواؿ ىؤالا عمى ما (: (3)وجواد بمعروفو)

. ذكرتو استقاـ نظاـ الدنيا، واستقرت قواعدىا
. يعني لـ يعمؿ بو وخالفو في جميع أحوالو: (فإذا ضيَّع العالـ عممو)
ألنو إذا رأى العالـ يخالؼ عممو، وال يعرج عميو كاف ذلؾ صارفًا عف : (استنكؼ الجاىؿ أف يتعمـ)

. التعمـ منو، وكاّفًا لو عف ذلؾ
ذا بخؿ الغن ي بمعروفو) يعني لـ ُيِفْضو عمى الفقراا والمحتاجيف ضاقت أحواليـ وصعب األمر : (وا 

ذا كاف األمر كما قمناه : عمييـ، وا 
. ألجؿ ما لحقو مف الفقر وتجرعو مف ألـ الفاقة: (باع الفقيرآخرتو بدنياه)

. العطشاف ببرد مائو (4)إذا نظرت في ىذا الكبلـ وجدتو يشفي عمة العميؿ بدوائو، وينقع ُغمة: وأقوؿ
 __________

ـُ الديف والدنيا : وقاؿ عميو السبلـ لجابر بف عبد اهلل األنصاري: في شرح النيج (1) يا جابر، ِقَوا
. إلخ...بأربعة

. يستعمؿ: في شرح النيج (2)
. وجواد ال يبخؿ بمعروفو: في شرح النيج (3)
 .حرارة العطش: الُغمة بالضـ (4)
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عطاا الرياسة، وسعة الصدر وغير (: كثرت نعـ اهلل عميو (1)مف )[374] في التمكيف والبسطة وا 
. ذلؾ مف أنواع الصفات لمرياسة

. يطمبونيا مف عنده لما فضمو اهلل تعالى بوجدانيا معو(: حوائج الناس إليو (2)كانت)
فمف أدى حؽ اهلل فييا بما يكوف، بذليا ونفع (: قاـ هلل بما يجب عرَّضيا لمدواـ والبقاا (3)فمف)

الخمؽ بيا، سواا كاف ذلؾ مف منافع الديف أو مف منافع الدنيا، فمتى أدى فييا حؽ اهلل تعالى كانت 
. بصدد الدواـ واالستمرار، ال يكدرىا مكدر، وال يغيرىا مغير

فمنعيا أىميا وقطعيا عف مجارييا، سواا كانت مف منافع الديف، أو مف : (ومف لـ يقـ فييا بحؽ اهلل)
. منافع الدنيا

. كانت بصدد الزواؿ واالنقطاع عنو واالنتقاؿ إلى غيره: (عرَّضيا لمزواؿ والفناا)
( 5)خطاب لطؼ وكرامة حيث ذكرىـ بما يعظـ أمرىـ، ويكوف رفعًا ليـ(: (4)أييا المؤمنوف )[375]

. مف منازليـ وىو ذكر اإليماف
 __________

، ىما في شرح (374)و (373)إلخ، والحكمتاف رقـ...يا جابر، مف كثرت : في شرح النيج (1)
(. 378)النيج تحت رقـ واحد وىو رقـ 

. كثرت: وشرح النيج( ب)في  (2)
فمف قاـ بما يجب هلل فييا عّرض نعمة اهلل لدواميا، ومف ضّيع ما : المفظ مف ىنا في شرح النيج (3)

. يجب هلل فييا عرَّض نعمتو لزواليا
وروى ابف جرير الطبري في تأريخو، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى الفقيو، :: قبمو في شرح النيج (4)

إني : وكاف ممف خرج لقتاؿ الحجاج مع ابف األشعث، أنو قاؿ فيما كاف يحض بو الناس عمى الجياد
: سمعت عميِّا رفع اهلل درجتو في الصالحيف وأثابو ثواب الشيداا والصديقيف يقوؿ يـو لقينا أىؿ الشاـ

. إلخ...أييا المؤمنوف 
 (.ب)ليـ، زيادة في  (5)
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الضمير لمشأف أي ظممًا وتعديًا عمى الخمؽ يفعؿ بو، ويكوف صاحبو : (إنو مف رأى عدوانًا يعمؿ بو)
. عامبًل لو



 

 

. تحيا آثاره وتقاـ لو سوؽ: (ومنكرًا يدعى إليو)
. كرىو ونفر عنو: (فأنكره بقمبو)
. عف أف يكوف راضيًا بو: (فقد سمـ)
. إنو مريد لو: عف أف يقاؿ فيو: (وبرئ)
فعمو مف ذلؾ، وصرَّح بو مف لسانو، فمف  (1)قبَّب فعؿ مف فعمو، وذمَّو عمى ما: (ومف أنكره بمسانو)

: فعؿ ىذا
. أحرز أجره مف جية اهلل تعالى، وناؿ الثواب مف جيتو: (فقد أجر)
نما كاف أفضؿ ألمريف: (وىو أفضؿ مف صاحبو) : وا 

. فؤلنو أنكره بمسانو وقمبو، واألوؿ إنما أنكره بقمبو ال غير: أما أوالً 
لو قدرنا أنو لـ ينكره األوؿ بقمبو؛ فؤلف إنكاره بمسانو ىو أظير وأشير وأدخؿ في  (2)فؤلنا: وأما ثانياً 

، فميذا كاف بفعمو لو أفضؿ . الكؼ وأظير في المـو
ىراؽ الدماا: (ومف أنكره بالسيؼ) . يريد بالقتؿ والقتاؿ، وا 
جعؿ ىذا كناية عف نفوذ األمر هلل تعالى، وأال يكوف مردودًا، والكؼ : (لتكوف كممة اهلل ىي العميا)

عمَّا نيى عنو، وأال يكوف مفعواًل، فمتى كاف األمر كما قمناه كانت كممة اهلل مف أمره ونييو ىي 
. العالية المستظيرة بما ذكرناه

بأف تكوف أوامرىـ فيما يأمروف بو مف الظمـ والجور، وأنواع الفسوؽ غير : (وكممة الظالميف السفمى)
. مطاعة، ونواىييـ عف العدؿ واإلنصاؼ غير مقبولة لنزوؿ أمرىـ، وبطبلف حالتيـ في ذلؾ

. إشارة إلى المنكر بالسيؼ(: (3)فذاؾ)
. وجد طريؽ اليدى واضحة فسمكيا وأمَّيا وقصدىا(: اليدى (4)الذي أصاب سبؿ)

 __________
(. ب)ما، سقط مف  (1)
. فؤلنو(: ب)في  (2)
. فذلؾ: في شرح النيج (3)
 .سبيؿ: وشرح النيج( ب)في  (4)
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ما استقاـ عمى : (وقاـ عمى الطريؽ) أراد إما استقاـ عمى الديف مف غير زيغ وال اعوجاج في أمره، وا 
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف غير فتور وال تيويف منو في حاليما، فالطريؽ شاممة لما 

. ذكرناه



 

 

ما أف : (وُنوَّْر في قمبو اليقيف) أراد إما استنار قمبو وانشرح صدره بتحققو ألمور دينو وقطعو بيا، وا 
. اهلل شرح صدره ونوَّر قمبو بما أليمو مف القياـ بأمره ونييو في فعؿ معروؼ، أو كؼ عف منكر

: وفي كبلـ لو آخر يجري عمى ىذا المجرى [376]
نكاره : فإنكاره بقمبو: (فمنيـ المنكر لممنكر بيده ولسانو وقمبو) كراىتو لو ونفاره عمف ىو متعمؽ بو، وا 

الكؼ عنو بالضرب والحبس : النيي عنو، والذـ لمف تمبس بو وخالطو، واإلنكار بيده ىو: بمسانو ىو
: والقتؿ والقتاؿ بالسيؼ، فمف فعؿ ىذه األمور الثبلثة

أراد الذي أحرزىا وقاـ هلل تعالى بيا، كما ىو عادة مف سمؼ مف : (فذلؾ المستكمؿ لخصاؿ الخير)
األئمة السابقيف مف الصدر األوؿ إلى يومنا ىذا، اليزالوف مجتيديف في إيحار صدور الظممة 

رغاـ أنوفيـ تقربًا إلى اهلل تعالى، وفوزًا بما وعد الصابريف مف  وتنغيص أحواليـ وتكدير لذاتيـ، وا 
. األجر عمى ذلؾ

عبلا كممتو ببلا عظيمًا، وعرَّضوا نحورىـ لممنايا  (1)وهلل درُّ الفاطمية لقد أبموا في إعزاز ديف اهلل وا 
. احتسابًا في اهلل وامتثااًل ألمره حتى نالت األموية، والعباسية منيـ نيبًل عظيماً 

 __________
 .بإعزاز(: ب)في  (1)
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، ومف أوالده عمي األكبر، وأبو بكر، وعمر، (1)فأما األموية فاستولوا عمى قتؿ الحسيف بف عمي
( 2)وعبد اهلل، والقاسـ
 __________

وكذلؾ الحسف بف عمي عمييما السبلـ، سمتو امرأتو جعدة بنت األشعث باحتياؿ مف معاوية  (1)
. عمييا ووعده ليا بأف يزوجيا مف يزيد، وبذؿ ليا مائة ألؼ درىـ، فوفى بالماؿ ولـ يؼ بالتزويج

(. 55-54انظر اإلفادة في تأريخ األئمة السادة ص)
قد يحصؿ التباس عمى القارئ في نسب مف ذكر المؤلؼ عميو السبلـ مف القتمى مع اإلماـ  (2)

الحسيف بف عمي عمييما السبلـ، فيظف أف أبا بكر المذكور مف أوالد الحسيف بف عمي، واألمر ليس 
كذلؾ فأبو بكر المذكور ىو ابف الحسف بف عمي، وكذلؾ القاسـ بف الحسف بف عمي أيضًا، وتجنبًا 

لبللتباس أذكر ىنا مف استشيد مف أوالد أمير المؤمنيف عميو السبلـ ومف أوالد أوالده الذيف استشيدوا 
فممف - _… _ .مع الحسيف بف عمي عمييما السبلـ وغيرىـ ممف استشيد مف آؿ أبي طالب

- _… _ .استشيد مف أوالد أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ العباس، وعثماف، وجعفر، وعبد اهلل
وممف - _… _ .وممف استشيد مف أوالد الحسف بف عمي عمييما السبلـ القاسـ، وأبو بكر، وعبد اهلل



 

 

. عمي األكبر، وعبد اهلل: استشيد مف أوالد الحسيف بف عمي عمييما السبلـ
وىؤالا الذيف ذكرناىـ ىو عمى رواية اإلماـ أبي طالب في اإلفادة، وذكر القاضي العبلمة _… _ 

محمد بف يونس الزحيؼ رحمو اهلل في مآثر األبرار القتمى مع الحسيف بف عمي صموات اهلل عميو مف 
جعفر، : والحاصؿ أنيـ إحدى وعشروف نفسًا، سبعة أنفس مف أخوتو، وىـ: آؿ أبي طالب فقاؿ

عمي ، : ، وعبيد اهلل، وعبد اهلل، ثـ أبناا الحسيف(األصغر)والعباس، وعثماف، وأبو بكر، ومحمد 
عوف، : عبد اهلل، وأبو بكر، والقاسـ، ومف أوالد عبد اهلل بف جعفر: وعبد اهلل، ومف أوالد أخيو الحسف

ومحمد، وعبيد اهلل، ومسمـ بف عقيؿ قتؿ بالكوفة، وجعفر بف عقيؿ، وعبد الرحمف بف عقيؿ، وعبيد 
ىذه رواية : قاؿ. انتيى. محمد، وعبد اهلل، ثـ أبو سعيد بف عقيؿ: اهلل بف عقيؿ، ولمسمـ بف عقيؿ

 .(النجـ الثاقب في مناقب عمي بف أبي طالب)

(6/2282 )

 

. وغير ىؤالا مف أوالد أمير المؤمنيف
( 3)وابنو (2)، وىشاـ قتؿ زيداً (1)وقتؿ سميماف بف عبد الممؾ عبد اهلل بف محمد بف الحنفية

 __________
 أحد ، ى99، أبو ىاشـ، المتوفى سنة"بف عمي بف أبي طالب( ابف الحنفية)ىو عبد اهلل بف محمد  (1)

زعماا العموييف في العصر المرواني، وكاف عالمًا بكثير مف المذاىب والمقاالت، ثقة في روايتو 
وكاف يبث الدعاة سرًا في الناس ينفّْرىـ مف بني . انتيى. روى عف أبيو: لمحديث، قاؿ ابف أبي حاتـ

انظر ). أمية، فمما عمـ سميماف بف عبد الممؾ بشيا مف خبره دسَّ لو مف سقاه السَـّ في الشاـ
((. 506) ت266، ومعجـ رجاؿ االعتبار ص4/116األعبلـ

 والخبر في ذلؾ مشيور تمتمئ بو كتب التاريخ والسير والمناقب، وقد ، ى122وذلؾ في سنة  (2)
. تقمت ترجمتو

ىو اإلماـ الثائر الشييد يحيى بف اإلماـ األعظـ زيد بف عمي زيف العابديف بف الحسيف سيد  (3)
 وثار مع أبيو ، ى98أبو طالب، ولد سنة: ، أبو عبد اهلل، ويقاؿ"الشيداا بف اإلماـ عمي بف أبي طالب

 وأوصاه اإلماـ زيد حيف رمي بسيـ بمواصمة قتاؿ الظالميف، فمما ، ى121عميو السبلـ بالكوفة سنة
استشيد أبوه خرج مف الكوفة مستترًا مع نفر مف أصحابو فدخؿ خراساف، وانتيى إلى بمخ، وقبض 
عميو نصر بف سيار والي بني أمية عمى خراساف آنذاؾ، قبض عميو بعد قصة مثيرة، بعد أف انكره 
الحريش بف عبد الرحمف الشيباني، وُعّذب مف أجمو، حتى خشي عميو ابنو فدؿَّ نصر عمى اإلماـ، 

وكتب نصر إلى يوسؼ بف عمر، وكتب يوسؼ إلى الوليد بف يزيد بذلؾ، فأمر باإلفراج عنو، فأطمقو 
نصر، وأمره أف يمحؽ بالوليد، فسار اإلماـ يحيى إلى سرخس ثـ إلى بييؽ ثـ إلى نيسابور، فامتنع 



 

 

بيا بعد أف كاف قد أظير الدعوة ببييؽ، وأرسؿ إليو نصر صاحب شرطتو مسمـ بف أحوز المازني، 
فمحقو في الجوزجاف، فقاتمو قتااًل شديدًا، ورمي عميو السبلـ بسيـ أصاب جبيتو، فسقط قتيبًل في 

 وبقي مصموبًا ، ى125وحمؿ رأسو إلى الوليد، وصمب جسده بالجوزجاف سنة (أرغويو): قرية يقاؿ ليا
انظر معجـ ). إلى أف ظير أبو مسمـ الخراساني فأنزؿ جثتو الطاىرة فصمى عمييا ودفنت ىنالؾ

 ((.940) ت481-480رجاؿ االعتبار وسموة العارفيف ص
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 .
: وأما العباسية فاستولوا عمى خمؽ عظيـ مف الفاطمية قتبًل بالسيؼ، وليذا قاؿ األمير أبو فراس

ف عظمت  ما ناؿ منيـ بنو حرب وا 
 

تمؾ الجرائر إال دوف نيمكـ 
 

، ثـ قتؿ أخاه بعده إبراىيـ بف عبد (1)فقتؿ أبو جعفر الدوانيقي محمد بف عبد اهلل النفس الزكية
( 2)اهلل

 __________
ىو اإلماـ الشييد الميدي لديف اهلل، محمد بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي  (1)

، المعروؼ بالنفس الزكية، أحد عظماا اإلسبلـ ورّواد الثورة ضد الظمـ والطغياف، كاف عميو "طالب
 وبيا نشأتو، ، ى93السبلـ غزير العمـ، واسع المعرفة، شجاعًا، سخيًا، مولده بالمدينة المنورة سنة 

صريب قريش، ألنو أمو وجداتو ليس فييفَّ أـ ولد، بايعو سرًا جماعة مف أىؿ بيتو وبني : كاف يقاؿ لو
العباس، ومف سائر العمماا لمقياـ باإلمامة، وكاف مف دعاتو أبو العباس السفاح، وأبو جعفر 

الدوانيقي الممقب بالمنصور، ولما انقرضت دولة األموييف نكث بنو العباس البيعة وحّولوا األمر إلى 
أنفسيـ، فتخمؼ عنيـ اإلماـ محمد بف عبد اهلل النفس الزكية وأىؿ بيتو، وبقي مختفيًا متواريًا في 

المدينة رغـ القبض عمى أبيو واثني عشر رجبًل مف أىؿ بيتو، وسجنيـ مف قبؿ المنصور العباسي، 
فقتميـ في السجف حيف قاـ محمد بالثورة في المدينة المنورة، وقد قاتؿ قتاؿ األبطاؿ حتى استشيد 

 وبعث برأسو إلى أبي جعفر الدوانيقي، أخباره طويمة، ومناقبو عزيرة، ، ى145عميو السبلـ فييا سنة
((. 762) ت389-388انظر المرجع السابؽ ص). ومصادر ترجمتو كثيرة

ىو اإلماـ الشييد إبراىيـ بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالبعميو السبلـ،  (2)
 وبيا نشأ، وكاف عالمًا، شاعرًا، عارفًا بأياـ العرب وأخبارىـ وأشعارىـ، ذىب ، ى97مولده بالمدينة سنة



 

 

إلى العراؽ داعيًا إلى بيعة أخيو النفس الزكية، فما إف وصؿ البصرة حتى جااه خبر استشياد أخيو 
النفس الزكية في المدينة المنورة، فدعا إلى نفسو، وتنقَّؿ بيف الكوفة والبصرة، وبايعو خمؽ كثير، ثـ 
استولى عمى البصرة ومناطؽ أخرى، وىاجـ الكوفة، وكاف بينو وبيف جيوش أبي جعفر الدوانيقي 

وقائع كبيرة، وكاف ممف آزره في ثورتو اإلماـ أبو حنيفة، أرسؿ إليو أربعة آالؼ درىـ لـ يكف عنده 
 وىي السنة التي استشيد ، ى145غيرىا، واستشيد سبلـ اهلل عميو بباخمرا في أوؿ ذي الحجة سنة

فييا أخوه النفس الزكية، وحز رأسو حميد بف قحطبة وأرسميا إلى أبي الدوانيؽ، ودفف بقية جسده 
الزكي بباخمرا، وقبره ىناؾ مشيور، روى عف أبيو عف جده، وعنو أوالده، واإلماـ القاسـ بف إبراىيـ، 

 ((.16) ت17-16انظر ترجمتو ومصادرىا المرجع السابؽ ). ونافع، ومفضؿ الضبي
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إلى غير ذلؾ ممف صمبوه أو قتموه بالسيؼ أو مات في سجونيـ، ولوال خوؼ اإلطالة لذكرنا طرفًا 
(. 1)مف سيرىـ وأخبار قتميـ

نكاره لو بقمبو بالكراىة لو : (ومنيـ المنكر بقمبو ولسانو) فإنكاره بمسانو بالنيي عنو والذـ لمف فعمو، وا 
. والعـز عمى تغييره عند القدرة عمى ذلؾ

لو : (والتارؾ)
. أي وال يغيره بيده لعدـ القدرة لو عمى ذلؾ: (بيده)
يشير إلى إنكاره لو بما كاف مف لسانو وقمبو (: بخصمتيف مف خصاؿ الخير (2)فذاؾ متمسؾ)

. بالكراىة والذـ كما قررناه
وىي إنكاره لو بيده لما ذكرناه مف عدـ القدرة، وظاىر كبلمو أنو أىممو مع القدرة، : (ومضيع خصمة)

. وليذا سماه مضيعاً 
. كارىًا لو، عازمًا عمى تغييره: (ومنيـ المنكر بقمبو)
. فبل ينيى عف ذلؾ وال يغيَّره بيده، والظاىر مف كبلمو تركيما مع إمكانيما: (والتارؾ بيده ولسانو)
نما كاف ذلؾ أشرؼ الخصاؿ لما : (فذاؾ ضيع أشرؼ الخصمتيف) وىما اإلنكار باليد والمساف، وا 

يظير فييما مف النفع والكؼ الظاىر عف المنكر، ولما يحصؿ عمييما مف األجر عند اهلل بمقابمة 
. المشاؽ العظيمة فييما

. اليد، والمساف، والقمب: أي مف الخصاؿ الثبلث: (مف الثبلث)
. وىو ما ذكرناه مف الكراىة بالقمب: (وتمسؾ بواحدة)
. مبطؿ لو، ساكت عنو، ال يخطر لو عمى باؿ قط: (ومنيـ تارؾ إلنكار المنكر)

 __________



 

 

انظر مقاتؿ الطالبييف ألبي الفرج األصفياني، والحدائؽ الوردية لمشييد الفقيو حميد المحمي،  (1)
ومآثر األبرار لمعبلمة محمد بف يونس الزحيؼ، واإلفادة في تأريخ األئمة السادة لئلماـ أبي طالب 
الياروني، والتحؼ شرح الزلؼ لممولى العبلمة المجتيد مجد الديف بف محمد بف منصور المؤيدي، 

. وغيرىا
 .متمكف(: ب)في  (2)
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. فبل ينيي عنو بمسانو، وال يكرىو بقمبو، وال يغيَّره بيده: (بمسانو، وقمبو، ويده)
. أي الذي ذكرناه: (فذاؾ)
. يعني إف كاف في األحياا ميت فيذا ىو: (ميت األحياا)
. مف أنواع القربات مف العبادات كميا وأحواؿ الصدقات: (وما أعماؿ البر كميا)
يحار صدور : (والجياد في سبيؿ اهلل) تعريض األرواح هلل قتبًل بالسيؼ؛ جيادًا عمى إعزاز دينو، وا 

. الظممة وأىؿ الجور وغير ذلؾ مف أنواع ىذه الطاعات والتقربات
باإلضافة إلى ما يكوف إلى األمر بالمعروؼ عمومًا، : (عند األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر)

. والنيي عف المنكرات عموماً 
. مجة مف الفـ: (إال كنفثة)
الماا الكثير بعيد القعر، ولقد صدقعميو السبلـ في مقالتو ىذه، وليذا : المجة ىي: (في بحر لجي)

فإف الفضبلا مف الخمفاا الراشديف، واألئمة السابقيف آثروا ىذه الخصمة عمى غيرىا مف سائر أنواع 
. القرب، والطاعات، وما ذاؾ إال لعمميـ بأنو مف الديف في قرار مكيف

ف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر) . يريد بما يكوف مف القمـ، والمساف، والسيؼ، والسناف: (وا 
. بالقتؿ والموت: (ال يقرباف مف أجؿ)
. مما قدره اهلل وفرضو وعمـ بموغو إلى اإلنساف: (وال ينقصاف مف رزؽ)
 :فيو وجياف: (وأفضؿ ذلؾ كممة عدؿ عند إماـ جائر)
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: أف يريد كممة حؽ يمفظ بيا صاحبيا عند إماـ جائر ال يخاؼ اهلل، كما قالعميو السبلـ: أحدىما
. ، ولعمو أراد ىذا بما قالو(1)((أفضؿ الجياد كممة حؽ بيف يدي سمطاف جائر))



 

 

أف يكوف مراده األمر بالعدؿ لمف كاف مف الظممة جائرًا خائنًا، فإف النفع بيذا األمر يكوف : وثانييما
. نافعًا لعمومو، عند ىذا الجائر

. يؤخذ عميكـ قيرًا فبل تقدروف عمى فعمو(: أوؿ ما تغمبوف عميو مف الجياد )[377]
. فبل تقدروف عمى قتاؿ الظممة بالسيؼ: (الجياد بأيديكـ)
. تقيروف فبل يقدر أحدكـ عمى النيي عنو بمسانو: (ثـ بألسنتكـ)
نكاره (2)فبل يقدر أحدكـ عمى إظيار كراىتو؛ فضبًل عف: (ثـ بقموبكـ) . أنو يعـز عمى تغييره وا 

 __________
في موسوعة أطراؼ الحديث (( أفضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائر: ))الحديث بمفظ (1)

، 13/53، وفتب الباري البف حجر8/388 وعزاه إلى المعجـ الكبير لمطبراني 2/60النبوي الشريؼ 
كممة )): ، وعزاه إلى غيرىا، وبمفظ16ودرر األحاديث المنتثرة في األحاديث المشتيرة لمسيوطي

تحاؼ 4011، وسنف ابف ماجة4344وعزاه إلى سنف أبي داود(( كممة حؽ))بداًل عف ( (عدؿ ، وا 
 299-298ورواه اإلماـ محمد بف القاسـ في مجموع كتبو ورسائمو ص: ، قمت7/64السادة المتقيف 

في كتاب شرح دعائـ اإليماف، رواه مف حديث عف أبي أمامة، وروى قريبًا منو اإلماـ الموفؽ باهلل 
أحب األعماؿ إلى اهلل، : ))بمفظ (464) برقـ 532عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ص

 في الباب 2/158، ورواه بمفظ الموفؽ باهلل في مسند شمس األخبار ((كممة حؽ عند سمطاف جائر
أحب : ))أخرجو أحمد، والطبراني عف أبي أمامة، ولفظو: ، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو(138)

. انتيى. ، وحسنو السيوطي((الجياد إلى اهلل كممة حؽ تقاؿ إلماـ جائر
 (.ب)عف، زيادة في  (2)
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. يعتقده ويعـز عمى أدائو ويقصد إليو: (فمف لـ يعرؼ بقمبو معروفاً )
. يكرىو ويعـز عمى الكؼ عنو، والتغيير لو: (ولـ ينكر منكراً )
: فيو وجياف: (1)(ُقِمَب فجعؿ أعبله أسفمو)

أف يريد أف اهلل يخذلو ويطمس عمى قمبو، ويجعؿ عمى بصره غشاوة، فبل يعرؼ معروفًا، وال : أحدىما
. ينكر منكرًا بعد أف كاف عالمًا بالمنكر والمعروؼ، فيذه فائدة قمبو

أف يكوف مراده أف ىذا الشخص لشدة عماه واستحكاـ ضبللو يعتقد في المعروؼ أنو : وثانييما
يعتقد في المنكر أنو معروؼ، فيترؾ المعروؼ العتقاده أنو منكر ويفعؿ المنكر العتقاده (2)منكر، و

إف القمب )): أنو معروؼ، فيذا أشد ضبلاًل مف ذاؾ، وىذه فائدة كونو منكوسًا مقموبًا، وفي الحديث
. يشير إلى ما وجيناه ىا ىنا( (إذا لـ ينكر المنكر نكس فجعؿ أعبله أسفمو



 

 

يشير إلى أنو يثقؿ بحممو ويصعب فعمو، لكف فيو خفة عمى القمب (: إف الحؽ ثقيؿ مرئ )[378]
. ومرااة عمى الكبد

ف الباطؿ خفيؼ وبئ) أراد أنو يسيؿ حممو لما فيو مف موافقة اليوى، والسيولة عمى النفس، لكنو : (وا 
. وخيـ العاقبة في الدنيا بتعجيؿ االنتصاؼ مف صاحبو، وتأخر العقوبة لو في اآلخرة

َيْأَمُف  (3)َفبلَ }: )ثـ تبل عقيب ذلؾ قولو تعالى(: ال تأمنفَّ عمى خير ىذه األمة عذاب اهلل )[379]
العذاب مف حيث ال يشعر بو اإلنساف، : والمكر ىو: [99:األعراؼ(]{َمْكَر المَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروفَ 

وال يدري بو، شبو بمكر الماكر عمى جية االستعارة، وفي القرآف أمثاؿ مف ىذا كثيرة، فحاصؿ 
. االستدالؿ باآلية أف األمة غير خاسرة فيي إذًا غير آمنة مف العذاب

 __________
. وأسفمو أعبله: بعده في شرح النيج (1)
. أو يعتقد(: أ)في  (2)
 .، وما في شرح النيب كما أثبتو(أ)إلخ، والصواب ما في { ...فإنو ال يأمف }(: ب)في  (3)

(6/2288 )

 

ِإنَُّو اَل َيْيَأُس }: )(2)فرجو ولطفو؛ لقوؿ اهلل تعالى (1)مف: (وال تيأسفَّ لشر ىذه األمة مف روح اهلل)
األمة ليسوا كفارًا، فميذا كانوا غير  (3)وشرار ىذه: [87:يوسؼ(]{ِمْف َرْوِح المَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ الَكاِفُروفَ 

. آيسيف مف فرج اهلل وروحو، وأراد أنو ال ينكر فرج اهلل ولطفو إال كافر بو مجحد لو
يشير إلى أنو شر الخصاؿ الردية في اإلنساف، فبل شر إال (: البخؿ جامع لمساوئ العيوب )[380]

. ، كما أف الخمر جماع اآلثاـ(4)وىو مندرج تحتو، وأصمو وحراثو
ـُ }: كما قاؿ تعالى: (وىو زماـ يقاد بو إلى كؿ سوا) َوَمْف ُيوَؽ ُشبَّ َنْفِسِو َفُأْوَلِئَؾ ُى

فإنو أىمؾ مف كاف قبمكـ، حمميـ عمى أف سفكوا ! إياكـ والشب: ))، وفي الحديث[9:الحشر]{اْلُمْفِمُحوفَ 
(. 5()(دمائيـ، واستحموا محارميـ

 __________
(. ب)مف، زيادة في  (1)
. سبحانو(: ب)في  (2)
(. ب)ىذه، زيادة في  (3)
. كذا في النسختيف، فمعمو مف الحرث وىو اكتساب الماؿ أي اكتسابو، والحرث أيضًا الزرع (4)
أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي (( إياكـ والشب فإنو أىمؾ مف كاف قبمكـ: ))قولو (5)

، 2/191،195، ومسند أحمد بف حنبؿ44 وعزاه إلى سنف أبي داود في الزكاة ب4/142الشريؼ 



 

 

: ، وقريبًا منو فييا بمفظ1/11،415، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري10/243والسنف الكبرى لمبييقي
وعزاه إلى مسند أحمد بف  ((إياكـ والشب فإنو دعا مف كاف قبمكـ إلى أف سفكوا دمائيـ))

 .1159، ومسند الحميدي2/431حنبؿ
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(. 2(()، وال خائف، وال سيا الممكة(1)ال يدخؿ الجنة بخيؿ، وال ِخبُّ )): وقاؿ عيسىعميو السبلـ
. يريد جميع الواصؿ إلى بني آدـ مف أرزاقيـ مف جية اهلل تعالى(: (3)الرزؽ رزقاف )[381]
. ، وضروب الحيؿ(4)باالحتراؼ وأنواع الطمبة: (رزؽ تطمبو)
. مف غير كد وال تعب مف جيتؾ لو، فاألوؿ ال بد مف طمبو واالجتياد في تحصيمو: (ورزؽ يطمبؾ)

: وأما الثاني
. يعني أنو ال يحتاج إلى طمب وكد: (فإف لـ تأتو أتاؾ)
أراد ال  (5)يعني ال تيـّ إحراز رزؽ السنة في يومؾ ىذا، أو: (فبل تحمؿ ىَـّ سنتؾ عمى ىْـّ يومؾ)

. تطمب رزؽ السنة في اليـو
. مف الرزؽ الذي قسمو لؾ فيو، فإنو كاؼ لؾ ال محالة: (كفاؾ كؿ يـو مافيو)
. مف عمرؾ وأبقاؾ فييا ومد عمرؾ إلى انقضائيا (6)مما قد قدرىا: (فإف تكف السنة مف عمرؾ)
فرزقؾ فييا مقسـو في كؿ يـو جديد منيا مف غير : (فإف اهلل سيؤتيؾ في كؿ غد جديد ما قسـ لؾ)

. حاجة إلى كمفة وتعب في ىمؾ بيا
ف لـ تكف السنة مف عمرؾ) . لـ يقدر لؾ العيش فييا وأجمؾ مف دونيا: (وا 
. أي ال تبمغو وال تدري ما يفعؿ بو بعدؾ(: ليس لؾ (7)فما تصنع باليْـّ لما)
. أراد أنو ال يأخذه أحد يسبقؾ عميو، وال طالب يطمبو فيعطى إياه: (ولف يسبقؾ إلى رزقؾ طالب)

 __________
. الرجؿ الخدَّاع: الِخبُّ بالكسر (1)
ويروى أيضًا مف كبلـ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ووجدتو مفرقًا مف حديثيف، األوؿ ىو  (2)

، انظر ((ال يدخؿ الجنة سيا الممكة)): ، والثاني((ال يدخؿ الجنة بخيؿ، وال خب، وال خائف)): قولو
. 373-7/372موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

. إلخ...يا ابف آدـ ، الرزؽ رزقاف : في شرح النيج (3)
. المطمبة(: ب)في  (4)
. وأراد(: ب)في  (5)



 

 

. اهلل، أي قدرىا اهلل: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (6)
 .فيما: بما، و في شرح النيج(: ب)في  (7)

(6/2290 )

 

(. 2)عميو قاىر يكوف غالبًا لؾ، تأخذه وتغمبو (1)أي وال يقيرؾ: (ولف يغمبؾ عميو غالب)
أي أنو ال يتأخر عنؾ عمى جية اإلبطاا، وينقؿ عنؾ ما (: قدّْر لؾ (3)ولف يبطئ عنؾ ما قد)

. فرضو اهلل لؾ مف الرزؽ
. يصبب في أولو عمى الكماؿ والصحة والسبلمة(: رب مستبقؿ يوماً  )[382]
. ثـ تعجَّؿ لو المنية في آخره، فبل يستكممو أبداً : (ليس بمستدبره)
. حسف الحاؿ، أراد وحالو حسف يغبط عميو في أوؿ ليمة: الغبطة: (ومغبوط في أوؿ ليمة)
(. 4)عجمت لو منيتو في آخره، فميذا قامت بواكيو في آخرىا: (قامت بواكيو في آخره)
يثاقؾ عميو، ال يفوت منو شيا(: الكبلـ في َوثاِقؾَ  )[383] . في ربطؾ وا 
. ما لـ يخرج عف لسانؾ: (ما لـ تتكمـ بو)
. في حكمو (5)يعني فإذا خرج مف لسانؾ ممكؾ ال محالة وصرت: (فإذا تكممت بو صرت في َوثاِقوِ )
. عف الكبلـ فيما ال يعني أمره: (فاخزف لسانؾ)
. عف الضياع واإلىماؿ: (كما تخزف ذىبؾ)
. فإنو أحوج منيما إلى الحفظ والصيانة(: (6)َوَوِرَقؾَ )
، ((مف صمت نجا)): يشير إلى أف خطر الكبلـ عظيـ، وفي الحديث: (فرب كممة سمبت نعمة)

((. ، وقميؿ فاعمو(7)الصمت حكـ)): وقاؿ
 __________

. وال يقيره(: أ)في  (1)
يأخذه ويسمبو (: ب)في  (2)
. ، وشرح النيج(ب)قد، زيادة في  (3)
. آخرىما(: ب)في  (4)
. فصرت(: ب)في  (5)
الدراىـ : ورزقؾ، وما أثبتو مف شرح النيج، والَوِرؽ بفتب الواو وكسر الراا ىو(: أ)في  (6)

. وحِدِقؾ: (ب)المضروبة، وفي 
 .حكمو(: ب)في  (7)
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والذي ال إلو إال ىو ما شيا أحوج إلى طوؿ سجف مف لساف؛ ألنو ربما أزاؿ نعمة : وعف ابف مسعود
نعمة مف ]مف نعـ الدنيا بكممة سوا عقوبة عمييا، وجزاا عمى فعميا، أو يريد ربما كاف يصؿ إليو 

نعمة مف نعـ اآلخرة؛ ألنو ربما كاف  (1)[غيره، فيسمع منو كممة فقطعيا مف أجؿ ذلؾ، وربما أزاؿ
رب كممة سمبت نعمة، يشير بو إلى ما : مستحقًا لمجنة فتكمـ بكممة فاستحؽ بيا النار، فميذا قاؿ

. ذكرناه
(. 3)فإف ذلؾ يكوف كذبًا ومقتًا عند اهلل أف تقولوا ما ال تعمموف(: (2)ال تقؿ ما ال تعمـ )[384]
فعمى العيف أالَّ تبصر ما ليس ليا النظر إليو، (: كميا فرائض (4)فإف اهلل قد فرض عمى جوارحؾ)

وعمى المساف أالَّ يتكمـ بما ال يعنيو، وعمى الرجؿ أالَّ تمشي إلى قبيب وسعي بمسمـ، وعمى اليد أالَّ 
. تبطش بقبيب، وىكذا القوؿ في سائر الجوارح كميا

بصرؾ، وأنيؾ عف استعمالو فيما ال  (5)ألـ أصب لؾ: يقوؿ اهلل: (يحتج بيا عميؾ يـو القيامة)
وىكذا ! وأصب لؾ جسمؾ وجميع آالتؾ، وأنياؾ عف استعماليا في كؿ معصية لي ومخالفة! أرضى

ـْ }: القوؿ في جميع الجوارح، ومصداؽ ذلؾ ما قالو تعالى ـْ َوُتَكّمُمَنا َأْيِديِي ـُ َعَمى َأْفَواِىِي اْلَيْوـَ َنْخِت
ـْ ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوفَ  . ، ففي ىذه اآلية تصديؽ لكبلمو[65:يس]{َوَتْشَيُد َأْرُجُمُي

. أي محاواًل لفعميا مريدًا ليا(: احذر أف يراؾ اهلل عند معصيتو )[385]
. واحذر عف التأخر عف الطاعة فتكوف مفقودًا عندىا: (ويفقدؾ عند طاعتو)

 __________
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
. بؿ ال تقؿ كؿ ما تعمـ: بعده في شرح النيج (2)
(: 6)تعمموف، وفي اآلية القرآنية الشريفة الواردة في سورة الصؼ اآلية : كذا في النسخ (3)
. {تفعموف}
. جوارحكـ(: ب)في  (4)
 (.ب)لؾ، سقط مف  (5)
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. ألعماليـ بإبطاليا عند اهلل، ومف الخاسريف ألنفسيـ باستحقاقيـ النار: (فتكوف مف الخاسريف)
ذا قويت َفاْقَو عمى طاعة اهلل) يريد إذا أعطاؾ اهلل قوة وطاقة فاستعمميا في الطاعة، وال تكف : (وا 



 

 

. مستعمبًل ليا في الفجور والمعصية هلل تعالى
ذا) ذا(: ضعفت فاضعؼ عف معصية اهلل (1)وا  فترت فميكف فتورؾ في ترؾ المعاصي  (2)يعني وا 

. والقعود عنيا
: وقاؿ عميو السبلـ [386]
أراد أف الثقة بيا واالعتماد عمييا في كؿ األمور مع (: جيؿ (3)الركوف إلى الدنيا مع ما تعايف منيا)

ما يحصؿ فييا مف التغيرات والتقمبات، وانتقاليا بأىميا مف حاؿ إلى حاؿ، إنما ىو جيؿ بحاليا، 
. وتغافؿ عف حكميا

ذا كنت واثقًا بالمجازاة بالثواب عمى : (والتقصير في حسف العمؿ إذا وثقت بالثواب عميو غبف) أراد وا 
. األعماؿ الصالحة فبل شؾ أف تقصيرؾ عف العمؿ يكوف غبنًا عميؾ في اآلخرة

والوثوؽ بكؿ أحد قبؿ الدرية بحالو وخبره في (: عجز (4)والطمأنينة إلى كؿ أحد قبؿ االختبار)
. الجودة والردااة عجز عف ذلؾ وببلىة في العقؿ

. ركتيا ونزوؿ قدرىا واستحقارىا(: مف ىواف الدنيا عمى اهلل )[387]
أف المعصية لو والمخالفة ألمره واالرتكاب لمناىيو ما حصؿ ذلؾ كمو إال (: يعصى إال فييا (5)أالَّ )

. فييا
. مف الثواب ورفيع الدرجات والمنازؿ العظيمة والرضواف مف عنده األكبر: (وال يناؿ ما عنده)
. باإلعراض عنيا والزىد فييا: (إال بتركيا)
. في ذلؾ وأراده (6)يعني مف جدَّ فيو وكدَّ نفسو في تحصيمو ودأب(: مف طمب شيئاً  )[388]

 __________
. فإذا(: ب)في  (1)
. فإذا(: ب)في  (2)
. ُيَعْايُف فييا(: ب)في  (3)
. قبؿ االختبار لو: في شرح النيج (4)
. أنو ال: أف ال، وفي شرح النيج(: ب)في  (5)
 .وداف(: ب)في  (6)

(6/2293 )

 

. فبل بد عقيب ىذه العناية مف إحرازه بكميتو أو إحراز بعضو: (نالو أو بعضو)
: مف أنواع الخير يكوف (1)ما ىذه نافية، وأراد أنو ليس خير بشيا(: ما خير بخير )[389]
. تتعقبو النار وتحصؿ بعده وعمى إثره: (بعده النار)



 

 

: أي وليس شر يكوف شرًا، وال يعدُّ مف أنواع الشر تكوف: (وما شر بشر)
. يتعقبو نعيـ الجنة وسرورىا؛ ألف كؿ شر فيو مغتفر باإلضافة إلييا(: الجنة (2)بعده)
حقَّره إذا صغَّره وذلمَّو، وأراد أف كؿ نعيـ دوف الجنة وباإلضافة : (وكؿ نعيـ دوف الجنة فيو محقور)

. إلييا فيو ال محالة مستصغر مذلوؿ
ف عظمت وتكاثرت فإنيا باإلضافة إلى النار : (وكؿ ببلا دوف النار عافية) يعني أف الببلوي وا 

. عافية
َـّ، أعطنا مف عفوؾ وسعة مغفرتؾ ما يكوف لنا سترًا مف النار . المَُّي

ف مف الببلا الفاقة )[390] أراد بيذا ىو أف أحؽ األشياا بأف يكوف معدودًا مف جممة الببلوي (: أال وا 
. الفقر

ألف العافية مع الفقر فيو مغتفر في حقيا، والغنى مع المرض ال : (وأشد مف الفاقة مرض البدف)
. يكوف مغتفرًا في حقيا

ألف مع مرض البدف فاألحواؿ مستقيمة، ومع مرض القمب ال : (وأشد مف مرض البدف مرض القمب)
تستقيـ الحالة، وليذا تراه مع شغؿ قمبو ومرضو يرى أف مع الرجؿ جنونًا وما بو جنوف، وأف بو 

. وما معو مف صرع، كؿ ذلؾ لما يرى في حالو مف التغير (3)صرعاً 
 __________

(. ب)بشيا، سقط مف  (1)
. بعد(: أ)في  (2)
- النفسية؛ يعني تمنع الحس والحركة: وفي عبارة أخرى-عمة تمنع األعضاا النفيسة، : الصرع (3)

مف أفعاليا منعًا غير تاـ، وسببو سدة تعرض في بعض بطوف الدماغ أو في مجاري األعصاب 
المحركة لؤلعضاا مف خمط غميظ أو لزج كثير، فتمتنع الروح عف السموؾ فييا سموكًا طبيعيًا فتتشنج 

 (.952القاموس المحيط ص). األعضاا
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ف مف النعـ سعة الماؿ) . يعني أف أعظـ ما ُيَعدُّ في النعـ كثرة الماؿ وسعتو: (أال وا 
وىذا ظاىر؛ فإف الواحد مف الخمؽ يود بالعافية وال يتمكف مف : (وأفضؿ مف سعة الماؿ صحة البدف)

. درىـ فما فوقو
وليذا ترى مف كاف مريضًا في جسمو وقد أحرز التقوى فإنو : (وأفضؿ مف صحة البدف تقوى القمب)

طيب الخاطر، والذي يكوف صحيحًا في جسمو وال تقوى لو، فإنو يكوف ]يكوف منشرح الصدر، 
(. 1)[منزعجًا في نفسو، َقِمقًا، َفِشبًل، مضطرب الخاطر



 

 

: يريد في يومو ال ينفؾ عنيا، ينقطع يومو بيا(: لممؤمف ثبلث ساعات )[391]
يسألو مف فضمو، ويستعيذ بو مف عذابو ، ويحمده عمى نعمو، ويقـو : (فساعة يناجي فييا ربو)

. بطاعتو
. أي يصمب عيشو مف جمب النفع لو ودفع الضرر عنو: (وساعة َيُرُـّ فييا معاشو)
يريب عمى نفسو فيما أحؿ لو مف المذة والمفاكية لمف ينبغي : (وساعة ُيخمَّي بيف نفسو ولذتيا)

. مفاكيتو مف زوجة، أو بمف تممؾ يمينو، أو راحة عمى نفسو بمأكؿ أو مشرب
. فيما يكوف حبلاًل لو، وَيْجُمُؿ أمره في تناولو: (فيما يحؿ وَيْجُمؿُ )
. ظاىرًا عف مكانو وبمده: (وليس لمعاقؿ أف يكوف شاخصاً )
. وما عداىا فبل وجو لو: (إال في ثبلث)
إصبلحًا لمعيشة مف طمب الرزؽ مف تجارة أو زراعة أو حرفة يحترؼ فييا أو غير : (مرمة لمعاش)

: ذلؾ مف أنواع التكسب، فإف مثؿ ىذا ال بأس في الظعوف مف أجمو والخروج بسببو، وفي الحديث
. ((ما أبالي أيأتي أجمي وأنا غاز في سبيؿ اهلل، أو أبتغي مف فضؿ اهلل))

 __________
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
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التودد والقربة، ومنو حظوة المرأة عند زوجيا، وأراد ومنزلة : الحظوة ىي(: في معاد (1)أو حظوة)
. عالية في أمر المعاد إلى اآلخرة

ـ) يريد أنواع المباحات كميا، فإنو ال حرج عميو في الظعوف والشخوص مف : (أو لذة في غير ُمحرَّ
. أجؿ ذلؾ

. امتنع مف االنيماؾ في لذتيا(: ازىد في الدنيا )[392]
. بانقطاعيا عف أىميا وتغييرىا ألحواؿ أىميا وانفبلتيا عف أيدييـ: (يبصرؾ اهلل عوراتيا)
صبلح حاليا بأمر الطاعة واالنكفاؼ عف المعاصي: (وال تغفؿ) . عما يراد بؾ مف أمر اآلخرة وا 
يريد فإنؾ مراقب في أعمالؾ، ومحفوظ عميؾ في قولؾ وفعمؾ وتقدير (: بمغفوؿ عنؾ (2)فميس)

. أجمؾ
يشير إلى أف اإلنساف إذا كاف ساكتًا فإف حالو في الفضؿ غير معروؼ، (: تكمموا تعرفوا )[393]

أوؿ أمارة في  (4)ما يدؿ عمى فضؿ اإلنساف وكمالو أو نقصو ىو كبلمو؛ ألنو ىو (3)وأدؿ
(. 5)ذاؾ
يعني أنو إذا تكمـ عرؼ أمره وحالو مف زيادة أو نقص، قاؿ زىير في : (فإف المرا مخبؤ تحت لسانو)



 

 

: حكمة
وكائف ترى مف صامت لؾ معجب 

 
( 6)زيادتو أو نقصو في التكمـ

 
. يريد ما جااؾ عمى سيولة فخذه فيو المقدر المكتوب لؾ(: خذ مف الدنيا ما أتاؾ )[394]
وأدبر عما أدبر عنؾ منيا، فإف في مبلحقتؾ لو إتعاب النفس، والمشقة عمييا : (وتوؿَّ عما توالؾ)

. في ذلؾ
 __________

. أو خطوة في معاد، يعني في عمؿ المعاد وىو العبادة والطاعة: في شرح النيج (1)
(. ب)فمست، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. وأوؿ(: ب)في  (3)
(. ب)ىو، سقط مف  (4)
. ذلؾ(: ب)في  (5)
: ىو مف معمقة زىير الشييرة، وبعده (6)

لساف الفتى نصؼ ونصؼ فؤاده 
 

فمـ يبؽ إال صورة المحـ والدـ 
 (.71انظر شرح المعمقات السبع لمزوزني ص)_… _ 
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. ما قمت لؾ مف التولي عما توالؾ عنيا ، وكاف ال بد مف المبلحقة لؾ فييا: (فإف أنت لـ تفعؿ)
يعني فميكف الطمب بسيولة وتيسير عمى النفس، فإنؾ مع ذلؾ ال تبمغ إال ما : (فأجمؿ في الطمب)

. قدّْر لؾ، وما ىو مفروض مف عند اهلل مف أجمؾ، مف غير زيادة فيو وال نقصاف عنو
. يريد أف بعض األقواؿ أنفع وأنجع مف قير وتعدي(: رب قوؿ أنفذ مف صوؿ )[395]
يعني ما قصرت عميو نفسؾ، واقتنعت بو مف الدنيا فيو كافي (: (1)كؿ مقتصر عميو كافي )[396]

. ، وفيو بمغة في مرادؾ(2)ال محالة لحالؾ
ما يستخؼ ويحطُّ مف قدر اإلنساف فعمو والتمبس بو، وأراد الموت : الدنية(: المنية وال الدنية )[397]

. أحب مف الوقوع فيما يعيب ويسقط القدر



 

 

قبلؿ المعيشة وتحقيرىا: (والتقمؿ) . أي وا 
. إلى األغنياا في قضاا حاجتؾ، فإف اإلقبلؿ أفضؿ منو: (وال التوسؿ)
: فيو وجياف(: مف لـ يعط قاعدًا،لـ يعط قائماً  )[398]

. أف يكوف مراده مف لـ يرزؽ مف غير عناية لـ يرزؽ بالعناية: أحدىما
أف يكوف مراده أف كؿ مف لـ يعط مف غير تواضع لممعطي بقعوده عف ذلؾ، فإنو ال : وثانييما

يعطي مع قيامو تواضعًا لمف أعطاه، وىو وارد عمى جية المثؿ في الرزؽ، وىو أنو إذا لـ يعط مف 
. غيرطمب لـ يعط مع الطمب، فجعؿ ما قالو كناية عف ذاؾ

. بإقبالو عميؾ بالخيرات(: يـو لؾ: الدىر يوماف )[399]
. بإدباره عنؾ وتقاصر أمرؾ فيو: (ويـو عميؾ)
. األشر في النعمة، وخروج عف حد شكرىا: البطر ىو: (فإذا كاف لؾ فبل تبطر)
ذا كاف عميؾ فاصبر) . لحكمو وانقبلبو عميؾ: (وا 
يشير إلى أف دنو اإلنساف مف الناس وقربو مف طبائعيـ (: مقاربة الناس في أخبلقيـ )[400]

. ومعاممتو ليـ في أحواليـ
 __________

. كاؼٍ : وشرح النيج( ب)في  (1)
 (.ب)لحالؾ، سقط مف  (2)
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مف حيث ال يشعر بيـ وال يدري بمكرىـ، فالقرب  (1)فيو األماف عف أف يأخذوه: (أمٌف مف غوائميـ)
. إلييـ فيما ذكرناه فيو السبلمة عف ذلؾ

: االختبلؼ، وفيو معنياف: التفاوت(: مف أومأ إلى متفاوت خذلتو الحيؿ )[401]
أف يريد مف تمسؾ بمتشابو مف القرآف يشتمؿ عمى تأويبلت مختمفة لـ تنصره الحيؿ في : أحدىما

. ذلؾ
أف يكوف مراده مف عوَّؿ في أموره عمى مف كاف مختمؼ الخبلئؽ والطباع ال يستقر عمى : وثانييما

قاعدة واحدة لـ تنصره الحيؿ في معاممتو، وال أمكنو الوقوؼ عمى ُكْنِو أمره؛ لما فيو مف اختبلؼ 
. وتفاوت الخبلئؽ (2)الطباع

؟ (3[ )العمي العظيـ]ال حوؿ وال قوة إال باهلل : وقاؿ عميو السبلـ، وقد سئؿ عف معنى قوليـ [402]
يشير إلى أف األرواح بيده متى شاا أف يأخذىا أخذىا، واألمواؿ : (إنا ال نممؾ مع اهلل شيئاً ): فقاؿ

ف شاا أف يقبضيا منا قبضيا (4)كميا في قبضتو فمتى شاا . أف ييبيا لنا وىبيا، وا 



 

 

. مف األمواؿ واألوالد والمنافع: (وال نممؾ)
لنا إياه مف عطيتو: (إال ما ممَّكنا) . أعطانا ذلؾ مف جيتو، وخوَّ
. مف ذلؾ: (فمتى ممَّكنا)
. ما ىو أدخؿ في ممكو واالستيبلا عميو منَّا: (ما ىو أممؾ بو منَّا)
فيو ما يعممو مصمحة لنا في األرواح بالجياد، وفي األمواؿ بالزكوات وأنواع الصدقات، : (كمفنا)

واإلنفاقات في سبيمو، وفي النفوس بأنواع العبادات في الصبلة والصـو والحج وسائر التقربات، وغير 
. ذلؾ
. قبضو إليو واسترجعو منَّا: (ومتى أخذه منا)

 __________
(. ب)يأخذونو، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. الطبائع(: ب)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
 (.ب)شاا، زيادة في  (4)

(6/2298 )

 

فبل يكمفنا بالزكوات مع عدـ األمواؿ وعدـ تمكينو لنا فييا، وال يؤاخذنا بالعبادات : (وضع تكميفو عنا)
مع فوات القدرة عمييا، والتمكف منيا، وال يكمفنا شيئًا إال مع جميع ما نحتاج إليو في تحصيمو وفعمو، 

ال كاف ذلؾ منو تكميفًا لما ـُ حالو، والحكمة مانعة عف ذلؾ،  (1)وا  ال يطاؽ وال ُيْقَدُر عميو وال ُيْعَم
ال يطيقونو، وقد أرغمنا في كتبنا العقمية في  (2)خبلفًا لزعـ المجبرة أف اهلل تعالى يكمؼ عباده ما

ال حوؿ وال قوة إال : ذلؾ آنافيـ، وأظيرنا جورىـ عف الحؽ واعتسافيـ، فيذا ممخص ما ذكره في شرح
يضاحًا،  باهلل، ونزيد ما ذكره كشفًا وا 

الحوؿ والحيؿ كبلىما بمعنى الحيمة في تحصيؿ شيا أو دفعو، والقوة ىا ىنا ىي القدرة، : فنقوؿ
ىؿ مف حوؿ و قوة؟ : والنفي ىا ىنا واقع عمى جية االستغراؽ العاـ، وىو خارج جوابًا لقوؿ مف يقوؿ

ال تصرؼ ألحد : ال حوؿ وال قوة إال باهلل، فميذا كاف مستغرقًا، والمعنى في ىذا أف يقاؿ: فيقاؿ لو
في تحصيؿ نفع أو دفع ضرر إال بعمـ مف اهلل، وال قدرة لمخموؽ إال بفعؿ اهلل، فإضافة التصرؼ في 

ضافة القدرة إليو لمعبد عمى كؿ  النفع ودفع الضرر إلى اهلل تعالى عمى جية العمـ واإلحاطة، وا 
األفعاؿ عمى جية الخمؽ ليا، إذ ال يقدر إال بإقداره لو وخمؽ القدرة لو عمييا، فإسناد الحوؿ والقوة 

ذا حممناىا عمى ما ذكرناه بطؿ تعمؽ المجبرة بيا، إذ ال تعمؽ ليا  إلى اهلل تعالى عمى ىذا الوجو، وا 
. باهلل إال مف الوجو الذي لخصناه، وفييا مباحث دقيقة أعرضنا عنيا خوفًا لئلطالة



 

 

 __________
. بما(: ب)في  (1)
 .بما(: ب)في  (2)

(6/2299 )

 

: كبلماً  (1)وقاؿ لعمار بف ياسر وقد سمعو يراجع المغيرة بف شعبة [403]
 __________

أصحابنا غير متفقيف عمى السكوت :  ما لفظو9-20/8قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)
عمى المغيرة، بؿ أكثر البغدادييف يفسّْقونو، ويقولوف فيو ما يقاؿ في الفاسؽ، ولما جاا عروة بف 

مسعود الثقفي إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو عاـ الحديبية نظر إليو قائمًا عمى رأس رسوؿ اهلل 
واهلل إني إلى اآلف ما ! وأنت ىاىنا يا ُغَدر: ابف أخيؾ المغيرة، قاؿ: مف ىذا؟ قيؿ: مقّمدًا سيفًا، فقيؿ
وكاف إسبلـ المغيرة مف غير اعتقاد صحيب، وال إنابة ونية جميمة، كاف : قاؿ_… _ .غسمت سواتؾ

قد صحب قومًا في بعض الطرؽ، فاستغفميـ وىـ نياـ، فقتميـ وأخذ أمواليـ، وىرب خوفًا أف ُيمَحَؽ 
فُيقتؿ أو ُيؤخذ ما فاز بو مف أمواليـ، فقدـ المدينة فأظير اإلسبلـ، وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

وآلو ال يرد عمى أحد إسبلمو، أسمـ عف عمة أو عف إخبلص، فامتنع باإلسبلـ، واعتصـ وَحِمي 
جانبو، ذكر حديثو أبو الفرج عمي بف الحسيف األصبياني في كتاب األغاني، فذكر الحديث منو، ثـ 

يا ُغَدر، أنا باألمس أغسؿ سواتؾ فبل : فذلؾ معنى قوؿ عروة يـو الحديبية: قاؿ: 10قاؿ ص
مف كاف إسبلمو عمى ىذا الوجو، وكانت خاتمتو : فميذا قاؿ أصحابنا البغداديوف. أستطيع أف أغسميا

ما قد تواتر الخبر بو؛ مف لعف عمي عميو السبلـ عمى المنابر إلى أف مات عمى ىذا الفعؿ، وكاف 
عطاا البطف والفرج سؤاليما، ومماألة الفاسقيف، وصرؼ الوقت  المتوسط مف عمره الفسؽ والفجور وا 

 .انتيى. إلى غير طاعة اهلل، كيؼ نتواله، وأي عذر لنا في اإلمساؾ عنو، وأاّل نكشؼ لمناس فسقو

(6/2300 )

 

عراضو  (1)اتركو ورأيو وما ىو فيو، وأراد عمار اإلنكار عميو في متابعتو: (دعو يا عمار) لمعاوية وا 
. عف أمير المؤمنيف

. بتمسكو بو ودخولو فيو(: يأخذ مف الديف (2)فإنو لـ)
: فيو وجياف(: الدنيا (3)إال ما قاربتو)



 

 

أنو ليس لو حظ مف الديف إال مقدار ما يكوف وصمة وتقربًا إلى أطماع الدنيا  (4)أف يريد: أحدىما
. وأغراضيا
نما ىو مشوب : وثانييما أف يكوف مراده أف دينو ليس خالصًا لوجو اهلل تعالى، مطابقًا لمرضاتو، وا 

. بالتعمؽ بالدنيا والقرب منيا ليناؿ حظًا منيا
أي وما كاف تمبيسو عمى نفسو إال عمى جية االعتماد مف ىواه : (وعمى عمد لبَّس عمى نفسو)

. والقصد إلى ذلؾ مف جية خاطره ال عمى جية الوىـ والخطأ
ليتوصؿ بما قرره في نفسو مف الشبيات إلى العذر عما سقط فيو : (ليجعؿ الشبيات عاذرًا لسقطاتو)

. مف الزالت، ووقع فيو مف التمبيس عمى نفسو
: وقاؿ [404]
أي ما أعجبو عند اهلل، وأقربو إلى رضوانو، حيث لـ يعجبوا : (ما أحسف تواضع األغنياا لمفقراا)

. بكثرة أمواليـ، وحيث شكروا اهلل بكثرة تواضعيـ لمفقراا
(. 5)مف جزيؿ الثواب ومذخور األجر: (طمبًا لما عند اهلل)
. أي وأدخؿ في العجب منو: (وأحسف منو)
: تاه إذا تكبر واختاؿ، وأراد تعاظميـ عف مسكنة الفقر وذلو: (تيُو الفقراا عمى األغنياا)
توكبًل عميو في جميع أمورىـ، واعتمادًا عمى لطفو، وثقة منيـ بما قسمو ليـ مف : (اتكااًل عمى اهلل)

. األزراؽ المضمونة عميو
. أودعو إياه وخبأه عنده وضمَّنو إياه(: ما استودع اهلل امرًأ عقبلً  )[405]

 __________
. مبايعتو(: ب)في  (1)
. لف: في شرح النيج (2)
. إال ما قاربو مف الدنيا: في شرح النيج (3)
(. ب)أف يريد، سقط مف  (4)
 .اآلخرة(: ب)في  (5)

(6/2301 )

 

نفذ السيـ إذا مضى مف الرمية، وفبلف نافذ في أموره إذا كاف ماضيًا (: (1)إال استنفذه بو يومًا ما)
فييا، وأراد إال جعمو نافذًا في أموره في حالة مف الحاالت، ويـو مف األياـ، وفي ىذا داللة عمى 

أوؿ ما خمؽ اهلل العقؿ، فقاؿ )): شرؼ العقؿ وأنو أعظـ ما أوتي اإلنساف مف العطايا، وفي الحديث
وعزتي وجبللي ما خمقت خمقًا أشرؼ منؾ، بؾ : أدبر فأدبر، ثـ قاؿ: أقبؿ فأقبؿ، ثـ قاؿ لو: لو



 

 

(. 2()(أعطي، وبؾ أمنع، وبؾ أحاسب، وعميؾ أعاقب
يعني مف ردَّ الحؽ عف مجراه وممضاه، وكابر في نفوذه، وعـز (: مف صارع الحؽ صرعو )[406]

. عمى ردّْه مف جية نفسو ذؿَّ ورجع صاغرًا إليو، وكاف بمنزلة مف صرع لجنبو فبل يستطيع حيمة
 __________

(. ما استودع اهلل امرًأ عقبًل إال ليستنقذه بو يومًا ما: )لفظ الحكمة في شرح النيج (1)
روى قريبًا منو اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في جواب مسألة رجؿ  (2)

لما أف خمؽ اهلل العقؿ قاؿ )):  مف مجموع رسائؿ اإلماـ اليادي إلى الحؽ بمفظ551مف أىؿ قـ ص
وعزتي وجبللي ما خمقت خمقًا ىو أحبُّ إليَّ منؾ، بؾ : أدبر فأدبر، فقاؿ: أقبؿ فأقبؿ، ثـ قاؿ لو: لو

وفيما نقمو الثقات مف ذوي العقوؿ ثقة عف ثقة : ، وقاؿ قبؿ إيراده الحديث ما لفظو((أعطي، وبؾ آخذ
 برقـ 270وأخرج اإلماـ زيد بف عمي عميو السبلـ في المجموع ص. ثـ ذكر الحديث. عف الرسوؿ

قاؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو : بسنده، عف أبيو، عف جده، عف عميعميو السبلـ قاؿ (652)
وعزتي وجبللي ما خمقت خمقًا ىو : ثـ خمؽ العقؿ فاستنطقو فأجابو، فقاؿ)): وسمـ، فذكر حديثًا وفيو

أحبُّ إلّي منؾ، بؾ آخذ، وبؾ أعطي، أما وعزتي ألكممّنؾ فيمف أحببت، وألنقصّنؾ فيمف أبغضت، 
فأكمؿ الناس عقبًل أخوفيـ هلل عز وجؿ، وأطوعيـ لو، وأنقص الناس عقبًل أخوفيـ لمشيطاف، 

 (.(وأطوعيـ لو

(6/2302 )

 

يقرأ ما كتب في القمب، ثـ يظير في نظر  (2)أراد أف البصر(: (1)القمب ُمْصَحُؼ البصر )[407]
اإلنساف ما في قمبو، والمعنى في ىذا أف اإلنساف إذا نظر إلى صديقو أو عدوه أدرؾ ببصره وقرااتو 

: ما في قمب المنظور إليو مف الصداقة والعداوة، وعف ىذا قاؿ بعضيـ
تخبرني العيناف ما الصدر كاتـٌ 

 
( 3)وما جفَّ بالبغضاا والنظر الشزر

 
يعني أف التقوى ىو أمير خصاؿ الخير مف الصبر والورع والحمـ (: التقى رئيس األخبلؽ )[408]

الجامع ليذه الخصاؿ وال ثمرة ليا إال بو، وال حكـ ليا إال : وغير ذلؾ مف خصاؿ الخير، والتقى ىو
. باعتباره، وىو غاية كؿ خصمة شريفة في الديف

حدتو، أي ال تجعؿ حدة لسانؾ : ذرب المساف(: ذرب لسانؾ عمى مف أنطقؾ (4)ال تجعؿ )[409]
. عمى مف كاف سببًا في إفصاحؾ ونطقؾ



 

 

وال تجعؿ فصاحتؾ باإليذاا والقير والتسمط عمى مف أليمؾ : (وببلغة قولؾ عمى مف سدَّدؾ)
: الصواب ودلؾ عميو، وىو مثؿ يضرب لمف كاف اإلحساف إليو سببًا لئلسااة منو، كما قاؿ بعضيـ

أعممو الرماية كؿ يـو 
 __________

. النظر(: ب)في  (1)
. النظر(: ب)في  (2)
، بدوف نسبة لقائمو، والشطر الثاني مف البيت 20/46أورده ابف أبي الحديد في شرح النيج  (3)

نظر إليو شزرًا وىو نظر : ويقاؿ. ، ونسبو لسويد66أورده الزمخشري في أساس الببلغة ص
(. 337مختار الصحاح ص). الغضباف بمؤخر عينو

، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)  (.ب)ال تجعمفِّ
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ساعده رماني  (1)فمما اشتد
 

(. 2)فبلف دعى مسدده إلى النضاؿ: ومنو المثؿ
. تعميمًا ليا األدب(: كفاؾ أدبًا لنفسؾ )[410]
فيذا فيو غاية األدب؛ ألنو ميما فعؿ ذلؾ كاف فيو غاية (: ما تكرىو مف غيرؾ (3)اجتنابؾ)

. اإلنصاؼ لمناس مف نفسو
: وقاؿ عميو السبلـ لؤلشعث بف قيس معزيًا لو [411]
يشير إلى أف الصبر عند المصائب العظيمة ىو مف عادة أىؿ الكـر : (إف صبرت صبر األكاـر)

: والرياسة، فإف لـ يقع مف صاحبو صبر يكوف مشبيًا فيو ألىؿ الكـر
ال سموت ُسُموَّ البيائـ) إما تشبيًا ألىؿ المكاـر في : (5)فميس في القضية إال أحد خصمتيف(: (4)وا 

ما غفمة كغفمة البيائـ، فإف سموىا عف أحزانيا إنما ىو بالغفمة ال غير، وشوقيا إلى ما  الصبر، وا 
. تشتييو باإلدراؾ ال غير

يعني عمى كؿ ما يبلقيو مف العظائـ، فصبر األحرار إنما ىو (: مف صبر صبر األحرار )[412]
: بكظـ الغيظ، فمف لـ يفعؿ ذلؾ

 __________
سددؾ، وأورد البيت الرازي في : فمما استد بالسيف ألنو شرح لقولو: ىكذا في النسخ، والصواب (1)

فمما استد، بالسيف الميممة أي :  بدوف نسبة لقائمو، وبداية الشطر الثاني فيو291مختار الصحاح ص



 

 

 بدوف نسبة أيضًا، بمفظ مختار الصحاح، وىو 206استقاـ، والبيت أيضًا في أساس الببلغة ص
. بدوف نسبة- خ-أيضًا في أعبلـ نيج الببلغة 

. أي راماه: ناضمو (2)
(. ب)اجتناب، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
: أخذ ىذا أبو تماـ فقاؿ (4)

وقاؿ عمي في التعازي ألشعث 
 

وخاؼ عميو بعض تمؾ المآثـ 
 

أتصبر لمبموى عزاًا وحسبة 
 

فتؤجر أـ تسمو ُسُموَّ البيائـ 
 
(. 20/50شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد )
 .خطتيف(: أ)في  (5)
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ال سبل سمو األغمار) نما ىو سآمة : الِغمر مف الرجاؿ ىو: (وا  الجاىؿ، يريد مف غير تصبّْر، وا 
. ومبللة لما يفعمو عند المصيبة

. مف ركف إلييا وتخدعو بأمانييا الكاذبة ولذاتيا المنقطعة(: الدنيا تغرُّ  )[413]
ما في اآلخرة فبما يكوف مف : (وتضرُّ ) أىميا، إما في الدنيا فبانقطاعيا عف أيدييـ وذىابيا عنيـ، وا 

. العذاب بإيثارىا وترؾ اآلخرة وراا ظيور أىميا
. مرورًا سريعًا بانقضاا األياـ والميالي واألسابيع والشيور والسنيف واألعمار كميا: (وتمرُّ )
يعني لـ يقتصر عمى لذاتيا أف تكوف ثوابًا لؤلولياا، وعوضًا عما : (إف اهلل لـ يرضيا ثوابًا ألوليائو)

. أصابيـ مف مرارة التكاليؼ الشاقة
عقابًا لما اجترحوه مف  (1)أراد أنو لـ يجعؿ ما أصابيـ مف مصائبيا وببلوييا: (وال عقابًا ألعدائو)

. ىذه السيئات التي ارتكبوىا وشغموا بيا أنفسيـ في الدنيا، وانيمكوا في تحصيميا
: وقاؿ عميو السبلـ البنو الحسف بف عمي عمييما السبلـ [414]
أراد ال تشتغؿ بجمعيا عمَّا ىو أىـ مف ذاؾ، وىو طمب : (يا بن ي، ال ُتَخمّْففَّ ورااؾ شيئًا مف الدنيا)



 

 

. اآلخرة
: مف ورثتؾ وأقاربؾ، وحاليما ال يخمو: (فإنؾ ُتَخمّْفو ألحد رجميف)
. بالصدقة لممؤمنيف، والصمة لؤلقارب واألرحاـ: (إما رجؿ عمؿ فيو بطاعة اهلل)
أي فناؿ اآلخرة بما نمت بو الشقاوة في جمعو وأخذه مف غير حمو، وعمى غير : (فسعد بما شقيت بو)

. وجيو
ما رجؿ عمؿ فيو بمعصية اهلل) ـ بو المعاصي، وأقاـ بو أسواؽ الشيوات بأنواع الميو(: (2)وا  ( 3)تقحَّ

. بو إلى كؿ المحظورات (4)والطرب، وتخّطأ
 __________

. وببلوتيا عقابًا لما اجترحوا(: ب)في  (1)
. فشقي بما جمعت لو: بعده في شرح النيج (2)
. اليوى(: ب)في  (3)
 .أي عمد بو، ومنو الخاطئ وىو مف تعمد ما ال ينبغي (4)
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. بما خمفت لو مف ذلؾ: (فكنت عونًا لو عمى معصيتو)
آثرتو بكذا إذا خصصتو بو وجعمتو أىبًل لو، وأراد أنو : (وليس أحد ىذيف حقيقًا بأف تؤثره عمى نفسؾ)

. بأخص عندؾ مف نفسؾ حتى تؤثره عمييا وتجعمو أحؽ منؾ بمالؾ (1)ليس أحدىما
: ويروى ىذا الكبلـ عمى وجو آخر، وىو قولو

. مف أمواليا وحطاميا وأنواع شيواتيا: (أما بعد، فإف الذي في يديؾ مف الدنيا)
. يعني أنو صار إليؾ منيـ، ولوال انتقالو عنيـ ما كاف معؾ: (قد كاف لو أىؿ قبمؾ)
. وىو منتقؿ منؾ إلى غيرؾ، ولو داـ ألحد إذًا لـ يصر إليؾ: (وىو صائر إلى أىؿ بعدؾ)
نما أنت جامع) . ما تجمعو مف الدنيا وحطاميا: (وا 
. ممف يأخذه بعدؾ، ويكوف أحؽ بو مف غيره لقربو إليؾ وميراثو لؾ: (ألحد رجميف)
نفاقو في الجياد هلل: (رجؿ عمؿ فيما جمعتو بطاعة اهلل تعالى) . مف أنواع البر والصدقة والصمة وا 
. أراد فتحصؿ لو السعادة بإنفاقو، كما حصمت لؾ الخسارة بجمعو(: بما شقيت بو (2)فيسعد)
. مف إنفاقو في الفسوؽ وتوصؿ بو إلى الفجور بالمعاصي(: (3)أو رجؿ عمؿ فيو بمعصية اهلل)
. يعني فتحصؿ لو الشقاوة بسببؾ، ومف أجؿ ما جمعت لو مف ذلؾ(: بما جمعت لو (4)فيشقى)
. وتجعمو أخص منؾ بذلؾ: (وليس أحد ىذيف أىبًل أف تؤثره عمى نفسؾ)
. وتحمؿ أوزاره عمى ظيرؾ (5)أراد: (وتحمؿ لو عمى ظيرؾ)



 

 

. مف أوالدؾ وأقاربؾ وأىؿ خاصتؾ: (فارج لمف مضى)
. وقايتو مف العذاب ليـ: (رحمة اهلل)
. لمف كاف حيًا منيـ تفضمو عمييـ بالرزؽ: (ولمف بقي رزؽ اهلل)

 __________
. أحدىا(: ب)في  (1)
. ، وكذا في شرح النيج(ىامش في ب)فسعد، : في نسخة (2)
. أو رجؿ عمؿ فيما جمعتو بمعصية اهلل: في شرح النيج (3)
. فشقي: في شرح النيج (4)
 (.ب)الواو، زيادة في  (5)
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اسـ لمجمع، وليذا فإنو ُيَصغَُّر عمى لفظو، وليس جمعًا عمى : الركب(: إف أىؿ الدنيا َكَرْكبٍ  )[415]
. الحقيقة؛ ألف ىذه الصيغة ال تكوف مف أوزاف الجموع بحاؿ

. بينا وبينما: بيف ىذه تستعمؿ بيف شيئيف، يقاؿ فييا(: ىـ حموا (1)بينا)
ذ ىذه معمولة لقولو: (إذ صاح بيـ سائقيـ فارتحموا) . حموا: وأراد أنيـ بيف حموؿ وارتحاؿ، وا 
: أستغفر اهلل: بحضرتو (2)وقاؿ عميو السبلـ لقائؿ قاؿ [416]
. فقد المرأة ولدىا، بضـ الفاا وسكوف العيف، والثََّكُؿ بالتحريؾ مثمو: الثُّْكؿُ : (!ثكمتؾ أمؾ)
ما معناه وماىيتو، وكيؼ حكمو؟ : (أتدري ما االستغفار؟)
َكبلَّ ِإفَّ ِكَتاَب }: أراد بالعمييف ىا ىنا ما عناه اهلل تعالى بقولو(: درجة العمييف (3)إف االستغفار)

الرجاؿ، وىناؾ أراد بو المكاف،  (4)، خبل أنو أراد ىا ىنا بو[18:المطففيف]{اأَلْبَراِر َلِفي ِعّميّْيفَ 
اسـ عمـ لديواف الخير الذي دوّْف فيو أعماؿ األبرار مف المبلئكة وأىؿ التقوى مف الجف : وعميُّوف

واإلنس، وىو منقوؿ مف جمع عمّي عمى فعيؿ، واشتقاقو مف العمو كسجيف مف السجف، وسمي بذلؾ 
ما ألنو سبب االرتفاع إلى الدرجات العالية في الجنة ، (5)إما ألنو مرفوع في السماا السابعة، وا 

: فاالستغفار درجة مف كاف مختصًا بو، وىو معرب بالحروؼ عمى طريؽ الحكاية لمجمع، كما قالوا
. قنسروف وقنسريف

. يشمميا وتكوف مندرجة تحتو(: (6)وىو اسـ واقع عمى ستة معاني)
 __________

. فبينا(: ب)في  (1)
. قاؿ، زيادة في شرح النيج (2)



 

 

. لبلستغفار: في شرح النيج (3)
. خبل أنو أراد بو ىا ىنا(: ب)في  (4)
. 4/723انظر الكشاؼ  (5)
 (.ب)معاٍف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)
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يعني مف فعؿ المعاصي واإلقداـ عمى المناىي، ومتعمقو األمور : (أوليا الندـ عمى ما مضى)
ـَ ُفِعؿ أو عمى أنو ترؾ، وفي الحديث (1)الفائتة : ، وفي حديث آخر(2(()الندـ توبة: ))عمى أنو ِل

(. 3)((اليميف حنث أو مندمة))
والعـز إنما يتعمؽ باألمور المستقبمة، والغرض ىو صرؼ : (العـز عمى ترؾ العود إليو: والثاني)

. النفس عف العود إليو وكفيا عنو
. في العمر كمو فيو األبد باإلضافة إليو: (أبداً )
مف خراجاتيـ وديونيـ، وودائعيـ التي استيمكيا، (: إلى المخموقيف حقوقيـ (4)أف تؤدي: والثالث)

وغير ذلؾ مف مطالبيـ التي ىي متعمقة بذمتو، فإف حقوؽ اآلدمييف عظيمة، ال صحة لمتوبة إال مع 
. ذلؾ
مجردًا مف المطالب خالصًا عف أف تكوف متبوعًا (: تبعة (6)اهلل أممس ليس عميؾ (5)حتى تمقى)

. بحؽ مف الحقوؽ اآلدمية
مف الصموات والصيامات وغير ذلؾ مف أنواع األمور : (أف تعمد إلى كؿ فريضة عميؾ: والرابع)

. الواجبة عميؾ
امتنعت مف أدائيا، فاألوؿ مخصوص بالواجبات المؤقتة  (7)أىممتيا حتى فات وقتيا، أو: (ضيعتيا)

. مف الصبلة والصـو
 __________

. الفانية(: ب)في  (1)
 196 بسنده عف ابف مسعود، وص1/195أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (2)

عف عبد اهلل  (330) برقـ 440بسنده عف ابف عباس، والموفؽ باهلل في االعتبار وسموة العارفيف ص
 وعزاه 10/100، وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ(انظر تخريجو فيو)بف مسعود 

. (انظرىا ىناؾ). إلى ثبلثيف مصدراً 
في موسوعة أطراؼ  ((اليميف حنث وندـ)): ، وىو بمفظ1/449أورده ابف األثير في النياية  (3)

. 1179، وميزاف االعتداؿ2/558، وعزاه إلى كشؼ الخفاا11/454الحديث النبوي الشريؼ 



 

 

. يؤدي(: أ)في  (4)
. يمقى(: أ)في  (5)
. عميو(: أ)في  (6)
 .وامتنعت(: ب)في  (7)
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. مخصوص بالواجبات المطمقة: والثاني
ما بتأدية ما لـ يكف أدااه مما ليس مؤقتًا وال فائتًا : (فتؤدي حقيا) إما بقضائيا فيما كاف يقضى، وا 

. بفوات وقتو
. فيذه األمور األربعة البد مف اعتبارىا في التوبة المقبولة مف جية الشرع

نما ىي معتبرة في كماليا وتماميا، فالحؽ: ولست أقوؿ عندنا أف  (1)إنيا شرط في صحة التوبة، وا 
. التوبة إنما ىي الندـ ال غير، كما ورد في ظاىر الخبر الذي ذكرناه

فأما ما أشار إليو أمير المؤمنيف مف اعتبار ىذه األشياا الخمسة فييا فإنما ىو عمى جية التماـ ليا 
. والكماؿ ألمرىا، والمعتبر في صحتيا ما أشرنا إليو

: وىو الماؿ الحراـ، كما قاؿ تعالى(: الذي نبت عمى السحت (2)أف تعمد إلى الشحـ: الخامس)
ـُ السُّْحتَ } [. 62:المائدة]{َوَأْكِمِي
وتبلشى أمره، وأراد إذىابو بتذكر األحزاف عمى فعؿ  (3)ذاب الشحـ إذا انيؿَّ : (فتذيبو باألحزاف)

. المعاصي
. بالنحوؿ والسقـ: (حتى يمصؽ الجمد بالعظـ)
. نبت مف الحبلؿ: (وينشأ بينيما لحـ جديد)
. أراد مرارة الطاعة؛ ألف الطاعة ال تدرؾ(: الطاعة (4)أف تذيؽ المحـ: السادس)
. لذتيا وسرورىا، وانشراح الصدر بيا: (كما أذقتو حبلوة المعصية)
. اإلشارة إلى المعدود فييا ىذه الشروط الستة واستكماليا فيو: (فعند ذلؾ)
. أي يصمب لؾ أف تقوؿ ىذا القوؿ، ويكوف صدقًا عند اهلل تعالى: (أستغفر اهلل: تقوؿ)

: وعف أمير المؤمنيف أنو قاؿ
 __________

. والحؽ(: ب)في  (1)
(. ب)المحـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)



 

 

. إذا نيؿ(: أ)في  (3)
 .أف تذيؽ الجسـ ألـ الطاعة: وشرح النيج( ب)في  (4)
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هلل عمى عبده اثناف وسبعوف سترًا، فإذا أذنب )): سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ)
ذنبًا انيتؾ عنو ستر مف تمؾ األستار، فإف تاب ردَّه اهلل إليو، ومعو سبعة أستار، فإف أبى إال ُقُدمًا 

ف أبى إال ُقُدمًا ]في المعاصي ييتؾ أستاره،  فإف تاب ردَّىا اهلل عميو، ومع كؿ ستر سبعة أستار، وا 
وبقي ببل ستر، وأمر اهلل المبلئكة أف تستره بأجنحتيا، فإف أبى إال  (1)[في المعاصي ييتؾ أستاره

ُقًدمًا في المعاصي شكت المبلئكة إلى ربيا ذلؾ، فأمر اهلل أف يرفعوا عنو، فمو عمؿ خطيئة في سواد 
((. (الميؿ ووضب النيار أو في مغارة أو في قعر بحر ألظيرىا اهلل عميو وأجراىا، عمى الناس

أراد بذلؾ أف الحمـ يندفع بو مف الشر والببلوي وأذى الخبلئؽ ما يندفع (: الحمـ عشيرة )[417]
. بالعشيرة مف ذاؾ

. يشير إلى أنو ضعيؼ األحواؿ في كؿ أموره(: مسكيف ابف آدـ )[418]
. ال يدري أي وقت يواثبو الموت: (مكتـو األجؿ)
. ال يدري أييا تصيبو: (مكنوف العمؿ)
. ال يعمؿ صغيرة وال كبيرة إال كانت محصاة عميو: (محفوظ العمؿ)
وىو ذباب صغير، يعني أنو يتألـ منيا عمى حقارتيا وىونيا، ال يقدر عمى االنتصار : (تؤلمو الّبقَّةُ )

. منيا
الماا في الحمؽ، فبل يزاؿ مكانو حتى يقتؿ صاحبو في  (2)إعراض: الشرؽ: (وتقتمو الشرقة)

. إعراضو
الريب الخبيث، وأراد أنو إذا عرؽ بدت منو رائحة خبيثة في المرة الواحدة : النتف ىو: (وتنتنو العرقة)

. ، ومف ىذه حالو لقد بمغ في الضعؼ كؿ غاية(3)مف أرفاعو ومعاطفو
. في بعض األياـ(: وروي أنو عميو السبلـ كاف جالسًا في أصحابو )[419]

 __________
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
. اعتراض: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (2)
 .جمع معطؼ بكسر الميـ وىو الرداا: الَفرُش، والمعاطؼ: األرفاع (3)
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. أي حدَّقوا إلييا وصرفوا أبصارىـ إلييا(: القـو بأبصارىـ (1)فمرت بيـ امرأة جميمة، فرمقيا)
: فقاؿ عميو السبلـ

. طمب إذا زاد عمى الغاية وتجاوزىا: (إف أبصار ىذه الفحوؿ طوامب)
ف ذلؾ سبب ىبابيا) ، جعمو ىا ىنا كناية عف شدة الغممة، وعدـ (2)صياح التيس لمسفاد: اليباب: (وا 

. ممؾ اإلنساف لنفسو في تمؾ الحالة
. يقع حسنيا في عينو: (فإذا نظر أحدكـ إلى امرأة تعجبو)
ـُ }: أي يجامع امرأتو، وكنى بالمبلمسة عف ذلؾ، كما قاؿ تعالى: (فميبلمس أىمو) َأْو اَلَمْسُت

في كتابو  (3)، وىذا مف اآلداب العجيبة والكنايات الرشيقة التي استعمميا اهلل تعالى[6:المائدة]{الّنَسااَ 
. الكريـ تأديبًا لمخمؽ، وحمبًل ليـ عمى أحمد الشيـ وأعبلىا

يعني أنو إذا قضى نيمتو منيا فيو مثؿ ما لو قضى ذلؾ مف غيرىا (: (4)فإنما ىي امرأة كامرأة)
. حراماً 

يريد لقد بمغت في الفيـ كؿ غاية، لما رأى : (!قاتمو اهلل مف كافر ما أفقيو: فقاؿ رجؿ مف الخوراج)
. مف مطابقة كبلمو لمحكمة ومبلئمتو لممعنى في ذلؾ كمو

. أي ال تعجموا عمى قتمو، فإف ذلؾ ال وجو لو: (رويداً : فوثب إليو القـو ليقتموه، فقاؿ عميو السبلـ)
 __________

. فرمتيا(: ب)في  (1)
. السفاد كناية عف الجماع (2)
(. ب)تعالى، سقط مف  (3)
 .كامرأتو: في شرح النيج (4)
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إنما ىو قصاص أذية بالمساف بأذية بالمساف مثميا مف غير مجاوزة لمقتؿ، إنما : (إنما ىو سبُّ بسبٍّب )
(. 1)((مف سبني فاقتموه)): كاف ذلؾ خاصًا لمرسوؿ، وفي الحديث

. ذلؾ العفو عف األذية (2)أو أفضؿ مف: (أو عفو عف ذنب)
أراد أف العقؿ لو لـ يكف فيو مف (: كفاؾ مف عقمؾ، ما أوضب لؾ سبيؿ غيّْؾ مف رشدؾ )[420]

. المنافع إال إيضاح سبيؿ السبلمة عف مسالؾ العطب؛ لكاف فيو أعظـ كفاية وأجود نفع
. في كؿ األحواؿ(: افعموا الخير )[421]



 

 

. أي ال تستصغروا مف قدره شيئاً : (وال تحقروا منو شيئاً )
. عند اهلل تعالى: (فإف صغيره كبير)
. لعظـ حالو وجبللة قدره: (وقميمو كثير)
يعني أحؽ بو، وأراد أنو ال يفعمو ويحيؿ بو إلى : (إف فبلنًا أولى بفعؿ الخير من ي: وال يقولف أحدكـ)

. غيره
اهلل تعالى ىذا القيؿ، ويجعمو كما قاؿ، يمكّْف ذلؾ اآلخر  (3)أي فيصدؽ: (فيكوف واهلل كذلؾ)

. ويمطؼ لو حتى يكوف أولى وأحؽ عمى الحقيقة
 __________

رواه اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصوؿ األحكاـ في باب مف يقتؿ حدِّا، ورواه السيد  (1)
العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ في تتمة االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف 

، وعزاه إلى أصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ، 145-5/144محمدعميو السبلـ 
والجامع الكافي ألبي عبد اهلل العموي، وأخرج اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ قريبًا منو في 

مف شتـ نبيًا : ))مف حديث ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ قاؿ فيو (512) برقـ 231مجموعو ص
(. (قتمناه

(. ب)مف، زيادة في  (2)
 .فيصده(: ب)في  (3)

(6/2312 )

 

أراد أف اهلل تعالى قد جعؿ لمخير أىبًل بمطفو ليـ في فعمو، (: أىبلً  (1)إف لمخير والشر )[422]
وتمكينو إياىـ منو، فميذا كانوا أىبًل لو، يؤخذ منيـ ويوجد فييـ ويطمب مف عندىـ، وجعؿ لمشر أىبًل 

بأف خذليـ عف فعؿ الخير وصرفيـ عف إتيانو والحث عميو، فصار الشر موجودًا عندىـ اليوجد 
. سواه

ميما؛ : تركتموه راجع إلى ما في قولو: الضمير في قولو(: (2)فميما تركتموه منيما كفاكموه أىمو)
إف آتؾ فمو؟ أي فما تفعؿ؟ : ما ما خبل أف األلؼ األولى قمبت ىاا كقولؾ (3)ألف األصؿ فييا

[. 132:األعراؼ]{َتْأِتَنا ِبِو ِمْف آَيةٍ  (4)َوَقاُلوا َمْيَما}: ونظيره قولو تعالى
 __________

. ولمشر: في شرح النيج (1)
(. أ)كفاكموه أىمو، سقط مف : قولو (2)
. فييما(: ب)في  (3)



 

 

 {ميما}:  في تفسير اآلية الشريفة138-2/137قاؿ العبلمة الزمخشري رحمو اهلل في الكشاؼ  (4)
متى ما تخرج أخرج : ىي ما المضمنة معنى الجزاا، ضمت إلييا ما المزيدة المؤكدة لمجزاا في قولؾ

إال أف األلؼ قمبت ىاا استثقااًل لتكرير المتجانسيف،  {فإما نذىبف بؾ} {أينما تكونوا يدرككـ الموت}
وىو المذىب السديد البصري، ومف الناس مف زعـ أف مو ىي الصوت الذي يصوت بو الكاؼ، 

 .انتيى. كؼ ما تأتنا بو مف آية لتسحرنا بيا فما نحف لؾ بمؤمنيف: لمجزاا، كأنو قيؿ (ما)و
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فمتى تركتـ : وزعـ بعض مف شرح كبلمو عميو السبلـ أف ىذا الضمير قائـ مقاـ الظاىر، تقديره
، وىذا ال وجو لو، فإنو الحاجة إلى ذلؾ مع جريو عمى ما ذكرناه مف عوده عمى ما (1)واحدًا منيما

. ، كما ىو قياس سائر الضمائر(3)مف قبؿ، كما أشرنا إليو (2)يفسره
أعماؿ قمبو مف االعتقادات واإلرادات كميا، وكانت كميا جارية عمى (: مف أصمب سريرتو )[423]

. رضواف اهلل تعالى
. ما يظير مف أحوالو كميا بالمطؼ الخفي لو مف جية اهلل تعالى: (أصمب اهلل عبلنيتو)
. مف االنكفاؼ عف معاصي اهلل ومكروىاتو: (ومف عمؿ لدينو)
. إصبلح ما يعود إليو نفعو في الدنيا واستقامة حالو: (كفاه اهلل أمر دنياه)
. مف قيامو بأمر اهلل واجتياده في طاعتو: (ومف أحسف فيما بينو وبيف اهلل)
أصمب اهلل لو حالو فيما بينو وبيف الخمؽ بالكفاية مف جيتو لشرىـ : (كفاه اهلل ما بينو وبيف الناس)

عف الرسوؿ عميو السبلـ في  (4)عنو، وأف يحوؿ بيف مكرىـ وبينو كيؼ شاا، وىذا الحديث مروي
(. 5)(األربعيف السيمقية)
يشير إلى أنو ساتر لجميع المساوئ التي لواله لظيرت عمى أعيف المؤل (: الحمـ غطاا ساتر )[424]

. مف الخمؽ
 __________

، ولـ ينسبو إلى -خ-ىذا القوؿ ذكره الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (1)
. قاؿ بعض الشارحيف، فذكره: قائمو بؿ اكتفى بالقوؿ

. تفسيره(: ب)في  (2)
(. أ)إليو، سقط مف  (3)
. يروى(: ب)في  (4)
 الحديث 21ىو جزا مف حديث أخرجو الشريؼ السيمقي رحمو اهلل في األربعيف السيمقية ص (5)

ومف )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فذكر الحديث وفيو: الثامف عف ابف عباس قاؿ



 

 

أحسف فيما بينو وبيف اهلل كفاه اهلل فيما بينو وبيف الناس، ومف أحسف سريرتو أصمب اهلل عبلنيتو، 
 (.(ومف عمؿ آلخرتو كفاه اهلل أمر دنياه
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. في األمور كميا، يفصؿ ما التبس منيا وصعب األمر فيو (1)َفْيَصؿٌ : (والعقؿ حساـ قاطع)
يعني استر ما كاف في أخبلقؾ كالغضب والحقد والحسد وغيرىا مف : (فاستر خمؿ خمقؾ بحممؾ)

عراضؾ عف أكثرىا (2)المساوئ بتغاضيؾ عف األمور وسكوتؾ . عنيا، وا 
أراد وقاتؿ ما ينازعؾ إليو ىواؾ مف الخواطر الردية بردىا إلى العقؿ وتحكيمو : (وقاتؿ ىواؾ بعقمؾ)

زالتيا عنؾ بذلؾ . فييا وا 
. خمقًا مف خمقو، جعميـ أىبًل لو وقربيـ إلى رحمتو(: إف هلل عباداً  )[425]
عظاـ أحواليـ: (يختصيـ بالنعـ) . مف بيف سائر الخمؽ في اإلعطاا والرزؽ، وا 
. ال وجو إلعطائيـ النعـ إال مف أجؿ إصبلح الخمؽ ومنافعيـ(: (3)لمنافع الخمؽ)
عطائيـ إياىا أىميا: (فيقرىا فييـ ما بذلوىا) . يعني فيديميا عمييـ وقت بذليـ ليا وا 
. تركوىا واستبدوا بيا: (فإذا منعوىا)
. أخذىا مف أيدييـ: (نزعيا منيـ)
ليا إلى آخريف غيرىـ) . يقوموف بحقيا، ويفوف ليا بشرطيا مف أولئؾ: (ثـ حوَّ
ف كانت عمى شرؼ (: ال ينبغي لمعبد أف يثؽ بخصمتيف )[426] يعني أف األحواؿ في اإلنساف وا 

: المفارقة مف العقؿ والقدرة والشيوة، لكف أدخميا في الزواؿ واالنقطاع والتغير
. االنقبلب والتغير (4)فياتاف الخصمتاف سريعتا: (العافية والغنى)
. أراد تراه بيف أوقات عافيتو سالمًا إذ عرض لو المرض(: تراه معافى إذ سقـ (5)بينا)
. وتراه بيف أوقات غناه حاصبًل إذ عرض لو الفقر(: تراه غنيًا إذ افتقر (6)وبينا)

 __________
(. 505مختار الصحاح ص. )القضاا بيف الحؽ والباطؿ: الحاكـ، وقيؿ: الفيصؿ (1)
. وسموتؾ(: ب)في  (2)
. إلخ...لمنافع العباد، فيقّرىا في أيدييـ : في شرح النيج (3)
. سريعا(: ب)في  (4)
. بيناه(: أ)في  (5)
 .وبيناه(: أ)في  (6)
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. يعني مف أطمع مؤمنًا عمى فقره، وضربو عمى طريؽ الشكوى(: مف شكا الحاجة إلى مؤمف )[427]
بالدعاا إليو؛ وألف  ](2)واسطة خير إلى هلل تعالى (1)ألف المؤمف يكوف: (فكأنما شكاىا إلى اهلل)

(. 3)[المؤمف مف أىؿ محبة اهلل وواليتو، فكأنو يشكوىا إليو
إذ  (5[)ألف الكافر ال يكوف واسطة خير إلى اهلل تعالى(: ]اهلل (4)ومف شكاىا إلى كافر فكأنما يشكو)

ذا بطؿ  ال وجو لقبوؿ دعائو، وألنو مف أىؿ عدواة اهلل وأىؿ بغضو، فبل تكوف شكواه إليو مقبولة، وا 
. كونيا شكوى إلى اهلل كانت ال محالة شكوى لو

: وقاؿ عميو السبلـ في بعض األعياد [428]
. أجزؿ لو عميو الثواب: (إنما ىو عيد لمف َقِبَؿ اهلل صيامو)
ما قيامو بواجباتو: (وشكر قيامو) . أراد إما شكر قيامو في لياليو بالعبادة، وا 
ألف العيد إنما سمي عيدًا أخذًا لو مف عودة المسرات : (وكؿ يـو ال نعصي اهلل فيو فيو يـو عيد)

. أعظـ السرور وأعبله (6)فيو، وال مسرة أعظـ مف طاعة اهلل تعالى والتجنب عف معصيتو، فيذا ىو
التميؼ، وانتصاب : التحسر ىو(: حسرة (8)أعظـ الحسرات عند اهلل يـو القيامة (7)إف )[429]

. حسرة عمى التمييز أي مف الحسرات
دخاؿ المنافع : (رجؿ كسب مااًل في غير طاعة اهلل) أي أخذه مف الوجوه المحظورة كالظمـ والربا، وا 

. المحظورة بسبب اكتسابو وغير ذلؾ
ثو رجبًل أنفقو) . في أنواع القرب والطاعات المرضية، هلل المقربة إلى رضوانو(: في طاعة اهلل (9)َفَورَّ

 __________
(. ب)يكوف، سقط مف  (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)
. شكا: وشرح النيج ( ب)في  (4)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (5)
(. ب)ىو، سقط مف  (6)
ف(: ب)في  (7) . وا 
(. ب)يـو القيامة، زيادة في  (8)
 .فأنفقو: في شرح النيج وفي نسخة (9)
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. جزاا عمى إنفاقو لو: (فدخؿ بو الجنة)
. مف أجؿ جمعو مف المكاسب المحظورة والمداخؿ القبيحة: (ودخؿ بو األوؿ النار)
الصفقة في البيع، وجعميا ىا ىنا استعارة، وأراد أعظـ الناس (: إف أخسر الناس صفقة )[430]

. خسرانًا في أموره ومعامبلتو
. خاب الرجؿ في حاجتو إذا لـ يتيسر وينجب مطمبو: (وأخيبيـ سعياً )
. أتعبو وأىمكو: (رجؿ أخمؽ بدنو)
. ما يرجوه مف األغراض الدنيوية: (في طمب آمالو)
. تأتي لو بما أراد مف ذلؾ، وتذعف لو بتحصيمو، وال أقدرتو: (ولـ تساعده المقادير)
. ما يريده مف ذلؾ: (عمى إرادتو)
مف ذلؾ، وما تعذر عميو مف بطبلف  (1)بتميفو عمى ما فاتو مف أغراضو: (فخرج مف الدنيا بحسرتو)

. مقاصده
. بما يتبعو مف ذلؾ مف المـو والذـ والعقاب السرمدي في اآلخرة: (وقدـ عمى اآلخرة بتبعتو)
مضى معنى ىذا عمى غير ىذه العبارة، وىو مف الداللة عمى َمَمَكِتِو  (2)قد(: الرزؽ رزقاف )[431]

عميو السبلـ لفنوف الكبلـ، واقتدراه عمى أنواعو، وليذا يعبر عف المعنى الواحد بعبارات كثيرة عمى 
. أوجو مختمفة، وأنحاا متفاوتة

. لصاحبو حتى يأخذه مف غير تعب، وال مشقة عميو في ذلؾ: (طالب)
. يطمبو صاحبو حتى يقدره اهلل تعالى لو، ويقضي بو مف عنده، ويستحقو بالطمب لو: (ومطموب)
. شغؿ نفسو بطمبيا، وأنفؽ عمره في تحصيميا: (فمف طمب الدنيا)
. أتى لو في سرعة وقرب: (طمبو الموت)
. كارىًا عمى رغـ أنفو مف غير أىبة وال طمب استعداد(: (3)حتى يخرجو منيا)
. باألعماؿ الصالحة، يفعميا ويكوف مجّدًا في تحصيميا: (ومف طمب اآلخرة)
. عاش فييا عيشًا رخيًا حميداً : (طمبتو الدنيا)

 __________
(. ب)مف أغراضو، سقط مف  (1)
(. ب)قد، سقط مف  (2)
 .عنيا: في شرح النيج وفي نسخة (3)
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. شيئاً  (1)يوفره اهلل تعالى عميو، وال ينقصو فيو: (حتى يستوفي رزقو منيا)
أراد باألولياا المحبيف لطاعتو والشاغميف (: إف أولياا اهلل ىـ الذيف نظروا إلى باطف الدنيا )[432]

. أنفسيـ بيا والقاصديف إلييا، وىؤالا ىـ الذي تفكروا بعقوليـ، واستعمموىا في النظر والفكر
الخسارة، فنظروا في  (2)يعني أنيـ ِوْفقُُّوا لمنظر الُمَخمّْص مف َدَرؾِ : (إذا نظر الناس إلى ظاىرىا)

، (3)باطف الدنيا وما تؤوؿ إليو عاقبتيا مف االنقطاع ليا والزواؿ، لما نظر الناس إلى عاجؿ لذتيا
. وتقدـ شيواتيا

. أراد أنيـ شغموا نفوسيـ بما كاف مف أمر اآلخرة، وىو اآلجؿ المتأخر: (واشتغموا بآجميا)
. بما تقدـ مف شيواتيا واتباع لذاتيا: (إذا اشتغؿ الناس بعاجميا)
يعني أنيـ أىمموا لذاتيا لما يخشوا مف ذلؾ مف وخيـ عاقبتيا (: ما خشوا أف يميتيـ (4)فأماتوا منيا)

ماتتيا عف ذكر اآلخرة، ما خشوا أف يميتيـ الذي يخافوف أنو يفسد قموبيـ مف  مف قسوة قموبيا وا 
. محبتيا والشوؽ إلييا

(: 5)وقاؿ عميو السبلـ [433]
يريد أنيـ أعرضوا عف الدنيا ولذاتيا لما يتحققونو مف انقطاعيا : (ىـ تركوا ما عمموا أنو سيتركيـ)

. عنيـ، وانفبلتيا مف أيدييـ
يريد أنيـ استحقروا كثيرىا ورأوه قميبًل حقيرًا لما رآه غيرىـ خطيرًا (: (6)ورأوا استكثار غيرىـ استقبلالً )

. جسيماً 
دراكيـ ليا فوتًا مف اآلخرة وُبْعدًا منيا(: (7)ودركيـ ليا فوتاً ) . أي وا 

 __________
. منو(: ب)في  (1)
. أي لحوؽ الخسارة (2)
. لذاتيا(: ب)في  (3)
. وشرح النيج( ب)منيا، زيادة في  (4)
(. 441)ىما في شرح النيج تحت رقـ واحد وىو الرقـ (433)والحكمة رقـ  (432)الحكمة رقـ  (5)
. إقبلالً (: ب)في  (6)
 .فواتا: في شرح النيج (7)
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. يريد أعداا الدنيا؛ ألف الناس سالموىا واجتيدوا في إحرازىا وتحصيميا(: سالـ الناس (1)أعداا ما)
يعني أنيـ مسالموف لآلخرة لما عاداىا الناس وىجروىا، وأعرضوا عف (: عادى الناس (2)وسمـ ما)



 

 

. ذكرىا
ـَ الكتاب) . أي أف القرآف إنما يعمـ مف جيتيـ: (بيـ ُعِم
. أي وما كاف عمميـ حاصبًل إال مف جية كتاب اهلل تعالى ومف طريقو: (وبو عمموا)
. استقامت أحكامو، وظيرت أعبلمو(: (3)وبيـ قاـ الكتاب)
أي أف طرائقيـ إنما حسنت وزكت خبلئقيـ وظيرت لما قرورىا عمى كتاب اهلل وأقاموا : (وبو قاموا)

. عمى حكمو وشرطو
. أي ال يعرفوف قدر المرجو، وال يزف عندىـ قبلمة ظفر مف جميع األمور كميا: (ال يروف مرجواً )
أعظـ حالة مما يرجونو، يؤمموف حصولو في اآلخرة مف ثواب اهلل والفوز : (فوؽ ما يرجونو)

. برضوانو
. أي وال يروف مخوفًا مف جميع األمور المخوفة في الدنيا: (وال مخوفاً )
. مف أىواؿ اآلخرة وشدائدىا، وعظائـ العقاب وما يتعمؽ بو: (فوؽ ما يخافوف)
. زواليا بالموت والتغيرات العظيمة(: اذكرا انقطاع المذات )[434]
. ما يتبعيا مف العقاب والحساب عمييا، وسخط اهلل وغضبو في ذلؾ: (وبقاا التبعات)
تبغضيـ  (4)أي أخبر الناس في جميع أحواليـ وامتحنيـ في جميع أسرارىـ(: ُاْخُبْر َتْقَمو )[435]

البغض لما يطمع بالخبرة عمى فساد القصود في حقيـ، وخبث النيات في : وتكرىيـ، والِقَمى ىو
(. 5)سرائرىـ

 __________
. لما: في شرح النيج (1)
. لمف: في شرح النيج (2)
. وبيـ قاـ كتاب اهلل تعالى: في شرح النيج (3)
. سرارىـ(: أ)في  (4)
 .أسرارىـ(: ب)في  (5)
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ُاْخُبْر َتْقَمو، : لوال أف عميًاعميو السبلـ قاؿ: قاؿ المأموف: قاؿ (2)، عف ابف األعرابي(1)وروى ثعمب
(. 4)َتْخُبْر، ىذا شيا حكاه السيد الرضي عف ثعمب (3)إْقَموْ : لقمت أنا

 __________
ىو أبو العباس أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار الشيباني النحوي، المعروؼ بثعمب  (1)
، إما الكوفييف في النحو والمغة في زمانو، وكاف ثقة دينًا مشيورًا بصدؽ الميجة [ ى291ػ200]



 

 

الفصيب، وقواعد الشعر، وشرح : والمعرفة بالغريب ورواية الشعر، ولد ومات ببغداد، ولو مؤلفات منيا
انظر معجـ رجاؿ االعتبار وسموة ). ديواف زىير، ومجالس ثعمب مجمداف، ومعاني القرآف وغيرىا

((. 62) ت37العارفيف ص
، أبو عبد اهلل، راوية، عبّلمة بالمغة، [ ى231-150]ىو محمد بف زياد، المعروؼ بابف األعرابي  (2)

شاىدت مجمس ابف األعرابي، وكاف يحضره زىاا مائة إنساف، كاف : مف أىؿ الكوفة، قاؿ ثعمب
يسأؿ ويقرأ عميو، فيجيب مف غير كتاب، ولزمتو بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابًا قط، ولقد أممى 

: ولو تصانيؼ كثيرة منيا. عمى الناس ما يحمؿ عمى أجماؿ، ولـ ُيَر أحد في عمـ الشعر أغزر منو
انظر األعبلـ ). أسماا الخيؿ وفرسانيا، والنوادر في األدب، وتفسير األمثاؿ، ومعاني الشعر وغيرىا

6/131 .)
. وشرح النيج( ب)أقؿ، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 .20/80انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (4)
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ماـ العمماا وسفيرىـ، ال : وأقوؿ إف مراد المأموف أف أمير المؤمنيف ىو رأس الحكماا وأميرىـ، وا 
إال عنو وبداللتو، وال يغترفوف إال مف بحره، وال يرتووف إال مف ُفَضالتو، وال َيْسَرْوَف في  (1)يأخذوف

إْقؿ : ظممات الشبو إال بفكره وداللتو، فموال أنو قد سبؽ إلى تقديـ الخبرة لتكوف سببًا لمِقَمى، لقمت أنا
إذا قميت إنسانًا عرفت كنو حالو،  (2)تخبر، وىو أف يكوف الِقَمى متقدمًا عمى الخبرة وسببًا فييا؛ ألنو

، وكبلىما ال غبار عميو، وكبلـ أمير (4)في دواـ المودة واستمرار الصحبة (3)ومحؾ َصَفِره
المؤمنيف أحسف؛ ألنو عاـ؛ ألف الخبرة في الناس ىو الدرية بأحواليـ في أسفارىـ ومعامبلتيـ كميا، 
فيحصؿ الِقَمى بعد ذلؾ بخبلؼ ما قالو المأموف، فإف الِقَمى إنما يكوف في حؽ مف كنت محبًا لو 
مختصًا بو، ثـ تقميو بعد ذلؾ فتعرؼ كنو حالو، فميذا كاف كبلـ أمير المؤمنيف أعجب وأدخؿ في 

. الحكمة لعمومو وشمولو كما أشرنا إليو
: وقاؿ عميو السبلـ [436]
يريد أف اهلل تعالى أعدؿ (: باب الزيادة (5)ما كاف اهلل ليفتب عمى عبد باب الشكر، ويغمؽ عنو)

ـْ أَلِزيَدنَُّكـْ }: وأحكـ عف أف يقوؿ قواًل اليكوف صادقًا حيث قاؿ ، فبل يمكف أف [7:إبراىيـ]{َلِئْف َشَكْرُت
. ُيَوفقَّو لمشكر وال يزيده مف نعمو كما قاؿ

. يوفقّْو ألف يدعوه بجميع حوائجو ويفضي إليو بيا: (وال ليفتب عمى عبد باب الدعاا)
. فمثؿ ىذا ال يميؽ بحكمة اهلل تعالى وال بعدلو: (ويغمؽ عنو باب اإلجابة)
. يوفقّْو ليا ولئلتياف بأحكاميا وشرائطيا: (وال ليفتب عمى عبد باب التوبة)



 

 

 __________
. وال يأخذوف(: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)ألنؾ، : في نسخة (2)
(. 545القاموس المحيط ص. )لّب القمب: الَصَفُر بالتحريؾ (3)
. الصحة(: أ)في  (4)
 .عميو(: ب)في  (5)

(6/2321 )

 

نابتو، ويحرمو أيضًا غفراف ذنوبو (: عنو باب المغفرة (1)ويغمؽ) يعني ويحرمو القبوؿ عند توبتو وا 
حداثيا . عند تجدد المغفرة وا 

: وسئؿ أيما أفضؿ؟ العدؿ أو الجود؟ فقاؿ عميو السبلـ [437]
يريد يقيـ حقائؽ األشياا ويعدُّ ليا مف غير زيادة عمييا وال نقصاف : (العدؿ يضع األمور مواضعيا)

. منيا، وال سرؼ فييا
سراؼ في بعض (: جيتيا (2)والجود يخرجيا عف) بالزيادة في شيا منيا، ونقص في غيره، وا 

. األمور
يعني أنو يحتاج في جميع األمور كميا، فإف األمور كميا مفتقرة إلى االستقامة : (والعدؿ سائس عاـ)

. عمى أحواليا مف غير زيادة وال نقصاف
في بعض األشياا، وىو أيضًا مف جممة األمور  (4)أنو إنما يحصؿ (3)أي: (والجود عارض خاص)

أكثرىـ  (5)العارضة التي تحصؿ تارة وتزوؿ أخرى، وتحصؿ في بعض األشخاص، وىو مفقود عف
. فميذا كاف عارضاً 

. حاالً (: أشرفيما (6)فالعدؿ)
. قدرًا عند كؿ أحد لما أشرنا إليو: (وأفضميما)
يريد أف العداوة ىي ىجراف مف تعاديو وزواؿ األنس بينؾ وبينو، (: الناس أعداا ما جيموا )[438]

وىذا حاصؿ فيما كاف اإلنساف جاىبًل لو، فإف الواحد منا ال يأنس بما ال يعرفو، فيو في الحقيقة 
ذا كاف  عدوه، وليذا فإنؾ ترى اإلنساف إذا عمـ شيئًا أنس بو وكرره عمى ذىنو وفيمو مرة بعد مرة، وا 

. طرفًا وال يمتفت إليو (7)جاىبًل لو فإنو غير آنس بو وال يرعيو
 __________

. ومف شرح النيج( ب)وال ينفتب عميو باب المغفرة، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. مف: في شرح النيج (2)



 

 

. يعني(: ب)في  (3)
. يختص(: أ)في  (4)
. في(: ب)في  (5)
. والعدؿ(: ب)في  (6)
 .أي ال ينظر إليو (7)
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: في كتابو الكريـ، ثـ تبل عميو السبلـ قولو (2)قد جمعيما اهلل تعالى(: (1)الزىد كمو كممتاف )[439]
. أي ال تحزنوا عميو: [23:الحديد]({ِلَكْيبَل َتْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُكـْ })
أي ال يصيبكـ بذلؾ سرور، فعدـ االلتفات إلى ما فات وعدـ : [23:الحديد]({واََل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكـْ })

. قد اشتمبل عمى الزىد بأسره، فاستوليا عميو بحذافيره (3)الفرح بما حصؿ
. يمتفت إليو وال يعرّْج عميو: (فمف لـ َيأَس عمى الماضي)
. الحاصؿ في المستقبؿ: (ولـ يفرح باآلتي)
ألف طرفًا لو متعمقًا بالماضي وىو عدـ االحتفاؿ بالماضي، وطرفًا يتعمؽ : (فقد أخذ الزىد بطرفيو)

منيما بالمستقبؿ وىو أالَّ يفرح بما يحصؿ لو فيما يستقبمو مف عمره مف الخيرات، وىذا كمو تعويؿ 
بما  (5)عمى ما فات، وال يفرح فييا (4)عمى زواؿ الدنيا وانقطاعيا وبطبلنيا وفسادىا، فبل يعرج فييا

. يأتي
الموضع الذي ُتَضمَُّر فيو الخيؿ، وىو مكاف : المضمار ىو(: الواليات مضامير الرجاؿ )[440]

عبارة عف الزماف، ومقداره أربعوف يومًا تعمفيا حتى تسمف ثـ ترد إلى قوتيا ىذه : السباؽ، والمضمار
المدة، فكؿ ما ذكرناه يسمى المضمار، وأراد أنيا لموالة بمنزلة المضمار؛ ألنيـ يمتحنوف بيا في 

. الجودة والردااة والشجاعة والجبف، وغير ذلؾ مف الصفات الجيدة والردية
 __________

. الزىد كمو بيف كممتيف: في شرح النيج (1)
(. ب)تعالى، سقط مف  (2)
. يحصؿ(: ب)في  (3)
(. ب)فييا، سقط مف  (4)
 .منيا(: ب)في  (5)
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يشير إلى أف مف وعد أف يفعؿ فعبًل في الغد فإف إرواده !(: (1)ما أنقض اليـو لعزائـ غد )[441]
في اليـو وتأنيو فيو ييوف أمره وينقض ما قد كاف عـز فيو عمى أف يفعمو، وىو قد أورده عمى جية 

غدًا، فإنو بصدد  (2)التعجب مف حالو، وىو جار مجرى الكناية في بطبلف ما وعد بو عمى أف يفعؿ
نما الذي يرجى وقوعو ما وعد بفعمو في وقتو وحينو ال غير . البطبلف والزواؿ، وا 

يشير إلى أف الببلد مستوية باإلضافة إليؾ، ال تختص بؾ (: بؾ مف بمد (3)ليس بمد أحؽ )[442]
. واحدة منيا دوف واحدة

استقامت فيو أحوالؾ وظير فييا أمرؾ، وكنت فييا طيبًا عيشؾ، ىنيًا : (خير الببلد ما حممؾ)
: مشربؾ ومأكمؾ، وعف ىذا قاؿ بعضيـ

تبًا لذي أدب يرضى بمنقصة 
 

( 4)وال يكوف كباف فوؽ قفاز
 

يومًا بمصر وأرض الشاـ يسكنيا 
 

وبالعراقيف أحيانًا وشيراز 
 
: وقاؿ عميو السبلـ وقد جااه نعي األشتر رحمو اهلل [443]
اإلستفياـ وارد عمى جية المبالغة والتيويؿ، واإلفخاـ في شأنو، كأف حالو بمغ : (مالؾ وما مالؾ؟)

مبمغًا ال يعمـ فيو يستفيـ عنو، وىذا كثير في كتاب اهلل حيث يريد التعبير عما عظـ شأنو، كقولو 
، وذلؾ كثير ال [2-1:الحاقة]{اْلَحاقَُّة ، َما اْلَحاقَّةُ }، [2-1:القارعة]{اْلَقاِرَعُة ، َما اْلَقاِرَعةُ }: تعالى
. يحصر

المتفرد منيا، وأراد ىا ىنا العظيـ في : الطويؿ مف الجباؿ، وقيؿ: الفند(: (5)لو كاف جببًل لكاف ِفْنداً )
. الطوؿ واالنفراد عنيا

 __________
! ما أنقض النـو لعزائـ اليـو: الحكمة في شرح النيج (1)
. يفعمو(: ب)في  (2)
. بأحؽ: في شرح النيج (3)
( 670انظر القاموس المحيط ص. )حديدة مشتبكة يجمس عمييا البازي: القفيز (4)
 .أو كاف حجرًا لكاف َصْمداً : بعده في شرح النيج (5)
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. تطمعو ذوات الحافر لصعوبتو ولعسرة مرقاه: (ال يرتقيو الحافر)
أوفى بالفاا إذا أشرؼ عمى الشيا، وأراد أف الطير ال توفي عميو أي ال : (واليوفي عميو الطائر)

. تشرؼ لعموه
ف : ))أراد مف الطاعات، وفي الحديث(: قميؿ مدـو عميو )[444] إف اهلل يحب المداومة عمى العمؿ وا 

(. (قؿَّ 
ألف مع الرغبة يحصؿ القبوؿ، ومع المبللة يحصؿ الرد ال محالة، وفي : (خير مف كثير ممموؿ منو)

. ((عميكـ مف العمؿ بما تطيقوف، فإف اهلل ال يمؿُّ حتى تممَّوا)): الحديث
، (2)والد الفرزدؽ، واسـ الفرزدؽ ىماـ بف غالب (1)وقاؿ عميو السبلـ لغالب بف صعصعة [445]

: في كبلـ دار بينيما
. البالغة في الكثرة مبمغًا عظيماً : (ما فعمت إبمؾ الكثيرة؟)
أي فرقتيا، يعني أخذتيا الصدقات المطموبة منيا في : (ذعذعتيا الحقوؽ يا أمير المؤمنيف: فقاؿ)

. كؿ عاـ
: فقاؿ عميو السبلـ

اإلشارة إلى األخذ عمى ىذا الوجو، وأراد أنو أعظـ الطرؽ التي يصدر تفريقيا : (ذاؾ أحمد سبميا)
. فيو، ويكوف تبددىا بسببو

 __________
 جواد، مف ، ى40ىو غالب بف صعصة بف ناجية التميمي الدارمي المجاشعي، المتوفى سنة (1)

وجوه تميـ، يمقب بابف ليمى، وىو والد الفرزدؽ الشاعر، أدرؾ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ووفد 
(. 5/114األعبلـ). عمى عمي، ولو أخبار

 المعروؼ بالفرزدؽ، ، ى111ىو ىماـ بف غالب بف صعصعة التميمي، أبو فراس، المتوفى سنة (2)
شاعر مف أىؿ البصرة، عظيـ األثر في المغة واألخبار، شريؼ في قومو، عزيز الجانب، وىو 
: صاحب القصيدة الشييرة في اإلماـ زيف العابديف عمي بف الحسيف عمييما السبلـ والتي مطمعيا

ىذا الذي تعرؼ البطحاا وطأتو 
 

والبيت يعرفو والحؿ والحـر 
 
 ((.908) ت459انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص)



 

 

(6/2325 )

 

، فعقر غالب ناقة، فعقر سحيـ ناقتيف، فنحر سحيـ ثبلثًا، (1)ويحكى أف غالبًا فاخر سحيـ بف وثيؿ
جمبت عمينا عار الدىر كمو، : فعمد غالب إلى مائة ناقة فنحرىا، فنكؿ سحيـ عف ذلؾ، فقاؿ لو قومو

فاعتذر بأف إبمو كانت غائبة، ثـ تقدـ الكوفة فعقر ثبلث مائة ناقة بكناسة الكوفة مف إبمو، ثـ قاؿ 
: ، فشعر بذلؾ أمير المؤمنيف فقاؿ(2)شأنكـ بيذا: لمناس

ثـ أمر بطرد الناس عنو، فتخطفتيا الطير  (ىذا مما ُأِىؿَّ بو لغير اهلل، فبل يأكؿ منو أحد شيئاً )
. وأكمتيا السباع والوحوش

!. ، وأعظـ وطأتو عمى إيحار صدور المتمرديف!وهلل درُّ أمير المؤمنيف فما أصمب نفسو في الديف
يريد أف الواحد إذا جرى عميو مصيبة وىي (: بكبارىا (3)مف عظَّـ صغار المصائب، بمي )[446]

مف أجميا،  (4)صغيرة في حاليا فعظَّميا وكبَّرىا في نفسو، ولـ يجعؿ الصبر ذخيرة عند اهلل تعالى
بطاؿ صبره عمى تمؾ  (5)فبل يمتنع أف اهلل تعالى يببله بأعظـ منيا عقوبة لو عمى فعمو ذاؾ، وا 

. المصيبة
. عظمت عنده حالة نفسو، وأراد تكريميا(: مف كرمت عميو نفسو )[447]

 __________
 ، ى60ىو سحيـ بف وثيؿ بف عمرو الرياحي اليربوعي الحنظمي التميمي، المتوفى نحو سنة (1)

، عاش في الجاىمية واإلسبلـ، وناىز عمره المائة، كاف شريفًا في قومو، نابو الذكر،  شاعر مخضـر
: أشير شعره أبيات مطمعيا
أنا ابف جبل وطبلَّع الثنايا 

(. 3/79األعبلـ )
. بيا(: ب)في  (2)
. ابتبله اهلل بكبارىا: في شرح النيج (3)
(. ب)تعالى، سقط مف  (4)
 (.ب)لو، سقط مف  (5)
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ذا قطع شيوتو : (ىانت عميو شيوتو) عزازىا إنما يكوف بانقطاع الشيوة عنيا، وا  أراد أف إكراـ النفس وا 
لـ يتواضع ألحد، وال يزوؿ عف حالة العزة بنفسو؛ ألف ذلؾ إنما يكوف مف أجؿ التيالؾ في محبة 



 

 

حرازىا . الشيوات وا 
ة )[448] يشير إلى أف المزاح قميمو وكثيره ال خير فيو، (: ما مزح رجؿ مزحة، إال مجَّ مف عقمو مجَّ

إني ألمزح وال : ))جبللة حالو، وفي الحديث (1)وأرد أف المزحة الواحدة ال محالة تنزؿ قدره وتسقط
وكبلميعميو السبلـ محموؿ عمى إفراط المزاح، أو عمى أنو مزح بما يكوف سقوطًا  (2()(أقوؿ إال حقاً 

نزااًل لدرجتو في ذلؾ . في حالو وا 
يشير إلى أنؾ إذا انكففت عف صحبة مف ىو راغب في (: زىدؾ في راغب فيؾ نقصاف حظ )[449]

. صحبتؾ وأبيت عنيا، فإنما ذلؾ نقصاف حظ لذلؾ الذي صحبؾ في صحبتؾ
يريد أنؾ إذا رغبت فيمف يكوف ممتنعًا مف صحبتؾ فيذا المحالة : (ورغبتؾ في زاىد فيؾ ذؿ نفس)

. ذؿ نفس منؾ، وىوف في الطبيعة، وعدـ أنفة مف جيتؾ
إنكار عميو في التعمؽ بالفخر والرغبة فيو والتصريب بو مف جية !(: ما البف آدـ والفخر )[450]

. نفسو، وحالو معروفة
 __________

. بسقوط جبللة حالو(: ب)في  (1)
إلخ، وىو بالمفظ ((...إني أمزح )):  ولفظ أولو فيو6/330رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

، وعزاه إلى 3/677الذي أورده المؤلؼ عميو السبلـ ىنا في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ
، 12/391، والمعجـ الكبير لمطبراني2/424، والشفاا لمقاضي عياض9/17مجمع الزوائد لمييثمي

 .86، وأخبلؽ األنبياا1/572وكشؼ الخفاا
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ميينة قذرة ليا رائحة خبيثة، ثـ جرت في موضع البوؿ عند انصبابيا مف اإلحميؿ، ثـ : (أولو نطفة)
جرت في موضع الحيض عند صبّْيا في رحـ المرأة مرة وعند خروجو مف بطف أمو مرة ثانية، ثـ 

. صار يغتذي في بطف أمو بدـ الحيض، فيذه حالتو في األولية مف خمقو
وبعد موتو يستقذر مف رائحتو، ويعاؼ أمره، وتنفر النفوس مف رؤيتو وقذر رائحتو، : (وآخره جيفة)

فإذا كانت ىذه حالو فكيؼ يفخر ويعمو أمره؟ 
. ال يقدر عمى ذلؾ، وال لو مكنة عميو: (ال يرزؽ نفسو)
. واليقدر عمى دفع ما يصيبو مف اآلفات والمصائب: (وال يدفع حتفو)
إنما ىو بعد  (1)يشير بذلؾ إلى أف الغنى عمى الحقيقة(: الغنى والفقر بعد العرض عمى اهلل )[451]

أف تعرض األعماؿ عمى اهلل ثـ يقبميا فيذا ىو الغنى والفوز ال محالة، والفقر عمى الحقيقة بعد 
. عرض األعماؿ عمى اهلل وردىا فيذا ىو الويؿ عمى الحقيقة ألىمو



 

 

َـّ، أسعدنا بقبوؿ األعماؿ يـو يقـو األشياد . المَُّي
وسئؿ عميو السبلـ عف أشعر الشعراا؟  [452]

: فقاؿ
 __________

 .إلى أف الغنى حقيقة(: ب)في  (1)

(6/2328 )

 

موضع السباؽ لمخيؿ، أو اسـ : الحمبة ىي: (إف القـو لـ يجروا في حمبة تعرؼ الغاية عند قصبتيا)
إنيـ لـ ): لمخيؿ المجتمعة التي تأتي مف جيات مختمفة، ولـ أحط بمراد أمير المؤمنيف في قولو

، فإف أراد أنيـ لـ يكونوا في وقت واحد فالتفرقة بالسبؽ والتأخر في الفصاحة (يجروا في حمبة واحدة
ف تفاوتت  والببلغة في الشعر تدرؾ ولو كانوا في أزمنة متفاوتة، وليذا فإنيا تعرؼ اآلف بينيـ وا 

ف أراد أف كؿ واحد لـ يعارض صاحبو فيما جاا بو مف المعاني والمقاصد فميس األمر  أزمانيـ، وا 
كذلؾ، فإف المعارضة قد وقعت بيف عمقمة وامرئ القيس في معنى واحد، وزاد أحدىما عمى اآلخر 

ف أراد أف مقاصدىـ في العمـو  في ذلؾ المعنى فصاحة وببلغة، وُعِرَؼ مقدار التفاوت بينيما فيو، وا 
الشعرية متباينة وأفانينيـ فيو مختمفة، إذ ليس لتمؾ األساليب غاية وال يمكف اإلشارة إلى ضبطيا بحد 

ف كاف األمر فيو كما ذكر، لكف ىذا اليمنع مما (1)ونياية ذكرناه مف معرفة السبؽ  (2)، فيذا وا 
ف أراد أنيـ لـ يقصدوا معنًى واحدًا يعبّْروف عنو بعبارات يعرؼ بيا  والتقدـ، والفصيب واألفصب، وا 

قدر التفاوت بينيـ في السبؽ والتأخر، فقد رأينا الشاعريف يزدحماف عمى معنى واحد، ويعبّْر كؿ واحد 
منيما عف ذلؾ المعنى بعبارة ُيْعَرُؼ بيا مقدار فضميما في الفصاحة والببلغة، ويزيد أحدىما عمى 

. اآلخر في ذلؾ، وىذا ظاىر ال يمكف دفعو
 __________

. بحد وال نياية(: ب)في  (1)
 .ما(: ب)في  (2)
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عبارات غير عبارات األوؿ، منيـ  (2)، كؿ واحد منيـ آتاه(1)وىـ في تناوليـ المعنى الواحد وكسوه
مف يزيد عمى صاحبو فيو، ومنيـ مف يساوي، ومنيـ مف ينقص، فيذه ضروب ثبلثة نذكر مف كؿ 



 

 

واحد منيا مثااًل ليطَّمع الناظر عمى رونؽ الببلغة، ومحاسف الفصاحة، وكيفية تأديتيـ لممعنى الواحد 
. وتفاوت مقادير ببلغتيـ فيو

ما يكوف بالزيادة : الضرب األوؿ
: يصؼ كتيبة (3)فمف ذلؾ قوؿ قيس بف الخطيـ
لو أنَّؾ ُتْمِقي َحْنَظبًل َفْوَؽ َىاِمَنا 

 
المتقارُب  (4)َتَدحَرج عف ذي سامةِ 

 __________
. وكسبوه(: أ)في  (1)
. إياه(: ب)في  (2)
 شاعر األوس وأحد صناديدىا ، ى. ؽ2ىو قيس بف الخطيـ بف عدي األوسي، المتوفى نحو سنة (3)

في الجاىمية، أوؿ ما اشتير بو تتبع قاتمي أبيو وجده حتى قتميما وقاؿ في ذلؾ شعرًا، أدرؾ اإلسبلـ 
(. 5/205انظر األعبلـ ). فمـ يسمـ

: في المساف (ىامنا):  وقولو ىنا2/246شامة وىو تصحيؼ، والبيت في لساف العرب (: ب)في  (4)
معناه أنيـ تراُصوا في الحرب حتى لو وقع حنظؿ عمى : قاؿ ثعمب: ، وقاؿ في شرحو(بيضنا)

 .انتيى. رؤوسيـ عمى امّْبلسو واستواا أجزائو لـ ينزؿ إلى األرض
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: فقاؿ (1)عروؽ الذىب، أخذه ابف الرومي: بيضة الحديد المطمي بالذىب، والساـ: وذو سامة
فمو حَصبْتُيـ بالفضاِا سحابٌة 

 
( 2)لظّمت عمى ىاماِتيـ َتَتدحرجُ 

 
: في ىذا المعنى (3)ومف ذلؾ قوؿ نيشؿ

تظّمَؾ مف شمِس النياِر رماُحيـ 
 

َما  إذا رفَع القوـُ الوشيَج المقوَّ
 

: أخذه المتنبي فقاؿ فيو



 

 

تمنعَّيا أف يصيَبيا مطٌر 
( 4)شدة ما قد تضايؽ األسؿُ 

 __________
 أبو الحسف، شاعر كبير مف طبقة بشَّار [ ى283-221]ىو عمي بف العباس بف جريج الرومي  (1)

والمتنبي، رومي األصؿ، كاف جده مف موالي بني العباس، ولد ونشأ ببغداد، ومات فييا مسمومًا، 
، ولو ديواف شعر طبع في ستة مجمدات، وحوؿ أدبو وشخصيتو كتبت "وىو شيعي مواٍؿ آلؿ البيت

ابف الرومي حياتو مف شعره لؤلستاذ األديب الكبير عباس محمود العقاد، قاؿ : عدة كتب، منيا
((. 598) ت302-301انظر معجـ رجاؿ االعتبار وسموة العارفيف ص). كاف شيعيًا معتزلياً : العقاد

ىو مف قصيدتو الجيمية الشييرة التي قاليا في رثاا اإلماـ يحيى بف عمر بف يحيى بف الحسيف  (2)
ى في أياـ المستعيف العباسي، والقصيدة 250، والذي استشيد سنة“بف زيد بف عمي بف الحسيف السبط 

: مطمعيا
أمامؾ فانظر أي نيجيؾ تنيج 

 
طريقاف شتى مستقيـ وأعوج 

 
، أدرؾ ، ى45ىو نيشؿ بف حري بف ضمرة الدارمي، المتوفى نحو سنة  (3)  شاعر مخضـر

، أسمـ ولـ ير النبي صمى اهلل عميو وآلو  الجاىمية، وعاش في اإلسبلـ، وكاف مف خير بيوت بني داـر
: وسمـ، وصحب عميًا عميو السبلـ في حروبو، وكاف معو في وقعة صفيف، فقتؿ فييا أخ لو اسمو

(. 8/49األعبلـ). مالؾ، فرثاه بمراث كثيرة
 .الرماح: األسؿ (4)
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ده غاية التجويد،  (1)ثـ أخذ ىذا المعنى عمارة اليمني فجوَّ
: فقاؿ فيو

إذا شجراُت الخِط فييا تشاجرْت 
 

فميس لريٍب بينيفَّ ىبوُب 
 

: وقوؿ األعشى



 

 

وأرى الغواني ال يواصمف امرًأ 
 

فقد الشباَب وقد َيِصْمَف األمردا 
 

: أخذه أبو تماـ وزاد عميو زيادة ظاىرة فقاؿ
أحمى الرجاؿ مف النساِا مواقعًا 

 
مف كاف أشبييـ بيفَّ خدودا 

 
قد أخذ معنى صاحبو وزاد عميو في الفصاحة والببلغة، وجودة الحبلوة،  (2)فكؿ واحد مف ىؤالا نراه

. ورقيؽ الطبلوة
 

ما يكوف بالمساواة : الضرب الثاني
(: 3)فمف ذلؾ قوؿ طفيؿ

نجوـُ سماٍا كمَّما غاَب كوكٌب 
 

كوكُب  (4)بدا وانجمت منو الدُّجّنةُ 
 

: أخذه أبو تماـ وساواه، فقاؿ
خبا  (5)إذا قمٌر منيـ تغوَّر أو

 
بدا قمٌر في جانب األفِؽ يممُع 

 
: ومف ذلؾ قوؿ بعض الشعراا

 __________
 مؤرخ ، ى569ىو عمارة بف عمي بف زيداف الحكمي المذحجي اليمني، أبو محمد، المتوفى سنة  (1)

 وقدـ مصر برسالة ، ى531وشاعر، فقيو، أديب، مف أىؿ اليمف، ولد في تيامة، ورحؿ إلى زبيد سنة
 ثـ أقاـ عند الفاطمييف بمصر ، ى550مف القاسـ بف ىشاـ أمير مكة إلى الفائز الفاطمي سنة

(. 5/37انظر األعبلـ ). أرض اليمف وتأريخيا وغيره: ومدحيـ، ولو تصانيؼ منيا
. تراه(: ب)في  (2)
 مف بني غني، مف قيس عيبلف، ، ى.ؽ13ىو طفيؿ بف عوؼ بف كعب الغنوي، المتوفى سنة  (3)



 

 

لكثرة  (طفيؿ الخيؿ)شاعر جاىمي، فحؿ مف الشجعاف، وىو أوصؼ العرب لمخيؿ، وربما سمي 
(. 3/228انظر األعبلـ). وصفو ليا، عاصر النابغة الجعدي، وزىير بف أبي سممى

مختار الصحاح . )مف الغيـ المطّبؽ تطبيقا الرياف المظمـ الذي ليس فيو مطر: الدُّجّنة (4)
(. 199ص
 .إف(: أ)في  (5)
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مف داٍا بو ظّف أنَّو  (1)إذا بؿَّ 
( 2)نجا وبو الداُا الذي ىو قاتُمو

 
: أخذه المتنبي وساواه فقاؿ
ـْ ولكف  فإف أسمـ فمـ أسم

 
سممُت مف الِحماـِ إلى الِحماـِ 

 
: ومف ذلؾ قوؿ بعض الشعراا

أنا السيُؼ يخشى حدُّه قبؿ ىزِّْه 
 

وقد ىزَّ الحساـ الميند  (3)فكيؼ
 

: أخذه المتنبي وساواه فقاؿ
يياب سيوَؼ اليند وىي حدائٌد 

 
( 4)فكيؼ إذا كانت في نزارية ُغْمَبا

 
وُيْرَىُب ناب الميث والميث وحده 

 
فكيؼ إذا كاف الميوث لو ُصْحَبا 

 



 

 

البحر وىو مكاُنو  (5)وُيخشى ُعبابُ 
 

فكيؼ بمف يغشى الببلد إذا عبَّا 
 

فكؿ واحد مف ىؤالا قد أخذ معنى صاحبو الذي أراده وساواه مف غير زيادة وال نقصاف في فصاحتو 
. وببلغتو، وجودة معانيو كما ترى

 
ما يكوف بالنقصاف : الضرب الثالث

(: 6)فمف ذلؾ قوؿ المجنوف
حبَّ ليمى فمـ يزؿ  (7)لقد كنُت أعمو

 
بي النقُض واإلبرُاـ حتى عبلنيا 

 
: أخذه المتنبي، فنقص عنو نقصانًا ظاىرًا، وأكره فيو نفسو حتى انحطَّ عف عذوبتو، بقولو

كتمُت حبَّؾ حتى عنؾ تكرمًة 
 

ْعبَلني  حتى استوى فيِؾ إْسَراري واِ 
 

: ومف ذلؾ قوؿ أبي تماـ
نرمي بأشباِحنا إلى ممؾ 

 __________
. أي صب وبرأ (1)
. (خاؿ أنو): في المساف (ظف أنو):  بدوف نسبة لقائمو، وقولو ىنا1/260لساف العرب  (2)
. وكيؼ(: ب)في  (3)
. انتيى. عرباً : قاؿ في ديوانو: لفظو( ب)ىامش في  (4)
. ارتفاع موجو واصطخابو: ُعباُب البحر (5)
 الممقب بمجنوف ليمى، شاعر غزؿ ، ى68ىو قيس بف المموح بف مزاحـ العامري، المتوفى سنة (6)

نما لقب بذلؾ لييامو في حبّْ ليمى بنت سعد . مف المتيميف، مف أىؿ نجد، لـ يكف مجنونًا، وا 
(. 5/208األعبلـ )
 .أي أغمب (7)



 

 

(6/2333 )

 

نأخذ مف فضِمو ومف أدِبو 
 

: أخذه المتنبي ونقص عنو، بقولو
ولديو َمْمِعْقَياِف واألدِب المفا 

 
( 1)د َوَمْمَحَياِة َوَمْمَمَماِت مناىؿ

 
، وقد جمع مف فنو في مواضع (2)فنزؿ عنو كما ترى ولـ يجود في تأليفو، وفيو استكراه وتكمؼ

. ثبلثة، فميذا شابو بذلؾ وأبطؿ حبلوتو
إف المتنبي قد زاد عمى أبي تماـ في ىذا البيت حيث : أنو قاؿ (3)وقد حكي عف عثماف بف جني

أييا الشيخ، إنو ليس : الحاؿ والمناىؿ، فاعترضو الشيخ الوجيو فقاؿ (4)ذكر الموت والحياة وعظـ
، وال ىو مف عممؾ وعممؾ، إنو ليس بجمع المعاني كما ذكرت، إنما (5)نقد الشعر مف صنيعتؾ

. يتفاضؿ بجودة النظـ وحسف الديباجة، ورقيؽ الزجاجة
 __________

(: ب)البيت في  (1)
ولديو ممعقيات واألدب المعاد 

 
وما الحياة ومممات مناىؿ 

أي مف العقياف، فحذؼ النوف مف حرؼ : ممعقياف: ، وقولو(أ)وفيو تحريؼ، والصواب ما في _… _ 
. ممحياة أي مف الحياة، وممممات؛ أي مف الممات: وكذا في قولو (مف)الجر 

. وكمؼ(: أ)في  (2)
 مف أئمة األدب والنحو، ولو ، ى392ىو عثماف بف جني الموصمي، أبو الفتب، المتوفى سنة (3)

شرح ديواف المتنبي، وسر الصناعة في : شعر، ولد بالموصؿ، وتوفي ببغداد، ولو تصانيؼ منيا
(. 4/204انظر األعبلـ). المغة، والخصائص في المغة أيضًا، والمذكر والمؤنث وغيرىا

. وعظمة(: ب)في  (4)
 .صنعؾ(: ب)في  (5)

(6/2334 )



 

 

 

إف كبلـ ابف جني لقريب مف الصواب، فإف رقتو وببلغتو غير خافية، ولوال خوؼ اإلطالة : وأقوؿ
لذكرنا مف ىذا طرفًا، ولكنو خارج عف مقصدنا في الكتاب، وفيو تنبيو عمى ما ورااه مف ذلؾ، فيؤالا 

قد جروا في ىذه الحمبة، ُفُعرَفْت الغاية التي يستبقوف إلييا في حيازة قصب السبؽ، وىي أعواد 
، وتكوف غاية لو، فمف سبؽ إلييا قبؿ صاحبو أخذ السبؽ (1)توضع يعرؼ بيا الفضؿ في السبؽ

. المعمـو بينيـ، ثـ منيـ مف زاد ومنيـ مف ساوى صاحبو، ومنيـ مف نقص عنو كما قررناه آنفاً 
فأما المعارضة فيي عند أىؿ البياف إنما تكوف باأللفاظ في جودة الفصاحة والببلغة، وال يعتبر فييا 

: بالمعاني، وال بد فييا مف المباينة في المقاصد، كقوؿ امرئ القيس
ْـّ جندٍب  خميمي مّرا بى عمى أ

 
لتقضي حاجاِت الفؤاِد المعّذِب 

 
: فعارضو عمقمة بقولو

ذىبت مف اليجراِف في كؿ َمْذَىٍب 
 

ولـ يُؾ حقًا كؿ ىذا التجنُِّب 
 

فانظر إلى تبايف مقصدىما في ذلؾ، فأحدىما وصؼ الوصاؿ، واآلخر وصؼ اليجراف، فكاف ذلؾ 
معدودًا في المعارضة، لما كاف مماثبًل لما أتى بو امرؤ القيس في جزالة األلفاظ وصوغيا ونظاميا، 

. وال حاجة بنا إلى اإلكثار مف ىذا
يعني مف المفاضمة في الشعر، ىا ىنا قد رجع أمير المؤمنيف إلى االعتراؼ (: كاف والبد (2)فإذا)

بصحة المفاضمة، خبلفًا لما ذكره في صدر كبلمو مف امتناعيا كما أوضحناه، وىو الصحيب وليذا 
. رجع إليو

 __________
. بالسبؽ(: ب)في  (1)
 .فإف: وشرح النيج( ب)في  (2)

(6/2335 )

 



 

 

مّْيؿ) مّْيؿ: (فالممؾ الضّْ كثير الضبللة كالفسّْيؽ لكثير الفسؽ، والضّْحيؾ : يشير إلى امرئ القيس، والضّْ
كبلمو ىا ىنا تفضيمو عمى الشعراا  (1)لكثير الضحؾ، وىذا لقب المرئ القيس معروؼ بو، فظاىر

( 2)في الفصاحة وجودة المعاني، وىذا محموؿ عمى تفضيمو عمى أىؿ طبقتو مف أىؿ زمانو ال عمى
( 4)وعمرو بف كمثـو (3)تفضيمو عمى الشعراا مطمقًا، أو عمى شعراا الجاىمية نحو النابغة

. وغيرىـ (5)وطرفة
فأما المتأخروف مف اإلسبلمييف نحو أبي تماـ والبحتري وأبي الطيب المتنبي، فأىؿ العمـ بالشعر 
وجودتو يفضؿ ىؤالا عمى مف تقدميـ مف الشعراا في الرقة والدقة، والحبلوة والعذوبة، ثـ يفضموف 

عمييـ في الغاية، وجاراىـ ثـ سبقيـ إلى النياية،  (6)مف ىؤالا الثبلثة أبا الطيب المتنبي فإنو أناؼ
. ولنقتصر عمى ما ذكرناه مف ذلؾ، ونرجع إلى تفسير كبلمو

: ثـ قاؿ عميو السبلـ [453]
ما يبقى في الفـ مف : يشير بما قالو إلى الدنيا، والُمماظة بالضـ(: ىذه المُّماظة (7)أالحرُّ يمفظ)

. الطعاـ
 __________

. وظاىر(: ب)في  (1)
(. ب)عمى، سقط مف  (2)
. أي النابغة الذبياني، وقد سبقت ترجمتو (3)
 ، ى.ؽ40ىو عمرو بف كمثـو بف مالؾ بف عتاب، مف بني تغمب، أبو األسود، المتوفى نحو سنة (4)

: شاعر جاىمي، مف الطبقة األولى، وأحد أصحاب المعمقات السبع، ومعمقتو مطمعيا
أال ىبي بصحنؾ فاصبحينا 

 
(. 5/84األعبلـ )
 شاعر ، ى.ؽ60ىو طرفة بف العبد بف سفياف بف سعد البكري الوائمي، أبو عمرو، المتوفى سنة (5)

: جاىمي مف الطبقة األولى، وىو أحد أصحاب المعمقات السبع، ومعمقتو مطمعيا
لخولة أطبلؿ ببرقة ثيمد 

 
(. 3/225األعبلـ ). ولو ديوف شعر صغير مطبوع

. ناؼ(: ب)في  (6)
 .يدع: في شرح النيج (7)

(6/2336 )



 

 

 

صبلحيا: (!ألىميا) . أي لمراغبيف فييا المنيمكيف في حبيا، ويقبؿ عمى ما يعنيو مف أمر اآلخرة وا 
ـْ }: يشير إلى قولو تعالى(: (1)إنو ليس ألنفسكـ ثمف إال الجنة) ِإفَّ المََّو اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأنُفَسُي

ـُ اْلَجنَّةَ  ـْ ِبَأفَّ َلُي ، وذلؾ أف بيعة العقبة األولى، كانت تسمى بيعة النساا يريد [111:التوبة]{َوَأْمَواَلُي
(. 2)عمى ما بايع عمى النساا أال يسرقف وال يزنيف

وأما العقبة الثانية فإنما كانت عمى حرب األسود واألحمر، فمما فرغ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
. وسمـ مف البيعة

. فما لنا عمى ذلؾ يارسوؿ اهلل؟: قالوا
(. 3)((الجنة)): قاؿ
يكوف عميؾ فيو ضرر في جسمؾ أو (: يضرؾ (4)عبلمة اإليماف أف تؤثر الصدؽ الذي )[454]

. مالؾ
ف كاف ضارًا لؾ، وغرضو أنؾ إذا خيّْرت : (عمى الكذب حيث ينفعؾ) أي تجعؿ الصدؽ ىو األحؽ وا 

بيف كبلميف أحدىما صدؽ ضار، واآلخر كذب نافع، فالذي يقضي بو اإليماف فعؿ الصدؽ لحسنو 
ف كاف نافعاً  ف كاف ضارًا، واإلعراض عف الكذب لقبحو وا  . وا 

. زيادة ال حاجة لؾ إلييا، وال رغبة ألحد فييا: (وأال يكوف في حديثؾ فضؿ)
. مف أجؿ العجمة وكثرة الفشؿ في الكبلـ فإنيا غير محمودة (6)أي(: (5)عف عجمؾ)
ما بالزيادة عميو : (وأف تتقي اهلل في حديث غيرؾ) أراد إما في حممو إلى غيرؾ فيكوف نميمة، وا 

. فيكوف كذباً 
 __________

. فبل تبيعوىا إال بيا: بعده في شرح النيج (1)
 1ط) تحقيؽ وضبط عمر محمد عبد الخالؽ61-2/59انظر سيرة ابف ىشاـ  (2)

. القاىرة-طبعة دار الفجر لمتراث خمؼ الجامع األزىر  (ـ1999/ ى1420سنة
. 71-2/65انظر المصدر السابؽ  (3)
. حيث: ، وفي شرح النيج(ىامش في ب)حيف : في نسخة (4)
. عممؾ: في شرح النيج (5)
 (.ب)أي، زيادة في  (6)

(6/2337 )

 



 

 

أراد أنو يغمب ما قضاه اهلل تعالى وقدَّره لمعبد، وحتمو عميو ما (: يغمب المقدار عمى التقدير )[455]
يقدّْره لنفسو، وغرضو أنو المحيص لئلنساف عما قدَّره اهلل لو وقضاه عميو، ولو بالغ في االحتماا 

. والصيانة عف ذلؾ كؿ مبمغ، فبل بد مف وقوعو فيو
يعني أف اهلل تعالى إذا أراد إنفاذ ماقضاه عمى العبد وقدَّره لو جعؿ : (حتى تكوف اآلفة في التدبير)

. تمؾ اآلفة التي أرادىا وحتميا فيما يفعمو العبد مف التدبير حذرًا منيا بُرْغِمو
. الصبر عمى المكاره والحمـ عنيا، والتؤدة في األمور واإلمياؿ فييا(: الحمـ واألناة )[456]
. أراد أنيما أخواف متقارباف: (تواماف)
يريد إذا كانت اليمة سامية مرتفعة كاف الغالب عمييا التصبر عمى المكاره (: عمو اليمة (1)ينتجيما)

. واإلرواد في األمور كميا
 __________

 .يفتحيما(: أ)ينتجيما، كما أثبتو، وفي : وشرح النيج( ب)في  (1)

(6/2338 )

 

نياية الطاقة، يروى بفتب الجيـ وضميا، وأراد إف الغيبة ال : الجيد ىو(: الِغيبُة ُجْيُد العاجز )[457]
تصدر إال ممف يكوف عاجزًا عف إيصاؿ المضّرة إلى مف اغتابو بالسيؼ وأنواع المضاّر لمتشفي 

بمسانو، وقد ورد الشرع بحظر الغيبة  (1)واالنتقاـ منو، فمما عجز عف ذلؾ كاف غايتو قرض ِعْرَضو
، وفي حديث (3(()الغيبة أشد مف الزنا: ))صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (2)والوعيد عمييا، كما قاؿ

ـَ َأِخيِو َمْيًتا }: ، وقولو تعالى(4)((الغيبة والنميمة ينقضاف الوضوا)): آخر ـْ َأْف َيْأُكَؿ َلْح َأُيِحبُّ َأَحُدُك
(. 5)، وغير ذلؾ مف الوعيدات العظيمة في ذلؾ[12:الحجرات]{َفَكِرْىُتُموهُ 

. أف الغيبة ىي ذكرؾ الرجؿ بما فيو ممَّا كاف يكرىو: واعمـ
 __________

. أي اغتابو: قرض عرضو (1)
. قالو(: ب)في  (2)
بسنده عف جابر بف عبد  (776) برقـ 554أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (3)

عف أبي سعيد  (447) برقـ514اهلل وأبي سعيد الخدري، والموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص
. 5/542وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (وانظر تخريجو فيو). وجابر أيضاً 

 حديث عف زيد بف ثابت عف النبي صمى اهلل عميو وآلو 1/238وفي االعتصاـ لئلماـ القاسـ  (4)
. انتيى. وعزاه إلى الشفاا لؤلمير الحسيف ((الغيبة والكذب ينقضاف الوضوا)): وسمـ أنو قاؿ

 (.ب)في ذلؾ، سقط مف  (5)



 

 

(6/2339 )

 

إياكـ والغيبة فإنيا أشد مف : ))ذكره بما ليس فيو مما يكرىو فيو بيتاف، وفي الحديث (1)فأما
. مف المغتاب عمى ذلؾ (3)، وكفارة الغيبة الندـ عمييا واألسؼ عمى فعميا، ثـ تستحؿ(2()(الزنا

كفارة : ))، وفي الحديث(4)يكفيو عنيا االستغفار دوف االستحبلؿ: وعف الحسف البصري في كفارتيا
(. 5()(مف اغتبتو أف تستغفر لو

عراضو (: رب مفتوف بحسف القوؿ فيو )[458] يشير إلى أف مف الناس مف يكوف السبب في فتنتو وا 
ما لتقصيره في  عف الديف ىو ثناا الناس عميو، فيسمع ذلؾ فيكوف ذلؾ إما سببًا لعجبو بحاؿ نفسو، وا 

. عممو ذلؾ، وكؿ ذلؾ ىبلؾ لو وفتنة في حقو
َـّ، أجرنا مف فتنة الديف . المَُّي

 __________
. فإذا ذكره(: ب)في  (1)
رواه بمفظو في أوؿ حديث عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ابف أبي الحديد في شرح  (2)

ف صاحب الغيبة )):  عف جابر، وأبي سعيد، وتمامو9/60النيج إف الرجؿ يزني فيتوب اهلل عميو، وا 
(. (ال يغفر لو حتى يغفر لو صاحبو

. تستحيؿ(: أ)في  (3)
. 355حكاه القاضي العبلمة محمد بف مطير الغشـ رحمو اهلل في رضا رب العباد ص (4)
أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو (( كفارة االغتياب أف تستغفر لمف اغتبتو: ))الحديث بمفظ (5)

بسنده عف أنس، وىو بالمفظ الذي أورده المؤلؼ ىنا في موسوعة أطراؼ  (774) برقـ 553ص
، وذكره القاضي الغشـ في رضا 2/163 وعزاه إلى كشؼ الخفاا 6/413الحديث النبوي الشريؼ 

 .355رب العباد ص

(6/2340 )

 

إلى قطع المختار مف كبلـ  (1)وىذا حيف انتيى بنا الغاية: (نيج الببلغة)قاؿ السيد الرضي صاحب 
أمير المؤمنيف عميو الصبلة والسبلـ، حامديف اهلل تعالى عمى ما مفَّ بو مف توفيقنا لضْـّ ما انتشر 

مف أطرافو، وتقريب ما بعد مف أقطاره، ومقرريف العـز كما شرطناه أواًل عمى تفضيؿ أوراؽ مف 
البياض في آخر كؿ باب مف األبواب، لتكوف القتناص الشارد، واستمحاؽ الوارد، وما عساه أف 
يظير لنا بعد الغموض، ويقع إلينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إال باهلل عميو توكمنا وىو حسبنا ونعـ 



 

 

(. 2)الوكيؿ
. وذلؾ في رجب سنة أربعمائة

. عمى محمد وآلو، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ (3)والحمد هلل رب العالميف، وصبلتو
 

( 4)يتمو ذلؾ زيادة مف نسخة كتبت عمى عيد المصنؼ
: قاؿ عميو السبلـ [459]
يريد أنيا خمقت لمعبادة هلل تعالى، واكتساب الخيرات منيا : (الدنيا خمقت لغيرىا، ولـ تخمؽ لنفسيا)

َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإِلنَس }: ليناؿ بيا رضواف اهلل تعالى، والفوز بجواره في دار كرامتو، كما قاؿ تعالى
. ، فيي في الحقيقة مخموقة مف أجؿ غيرىا كما ترى[56:الذاريات]{ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ 

. الِمْرَوُد ىا ىنا ىو مفعؿ مف اإلرواد، وىو اإلمياؿ والتؤدة واإلنظار(: إف لبن ي أمية ِمْروداً  )[460]
 __________

. إلخ...حيف انتياا الغاية بنا إلى قطع المنتزع مف : في شرح النيج (1)
. نعـ المولى ونعـ النصير: بعده في شرح النيج (2)
. وصمواتو(: ب)في  (3)
ثـ وجدنا نسخًا :  عند ذكره ليذه الزيادة ما لفظو20/180قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (4)

إنيا وجدت في نسخة كتبت في حياة الرضي رحمو اهلل، : كثيرة فييا زيادات بعد ىذا الكبلـ، قيؿ
 .ثـ ذكر الزيادة وشرحيا. وقرئت عميو فأمضاىا وأذف في إلحاقيا بالكتاب، ونحف نذكرىا، انتيى

(6/2341 )

 

وىو مف فصيب الكناية وعجيبيا، كنى عف الميمة التي ىـ فييا، وممؾ : (1)[ومضمارًا يجروف فيو]
األمر الذي ممكوه بالمضمار الذي يجروف فيو إلى الغاية، فإذا بمغوا مف ذلؾ منقطعيا انتقض 

. مف األمر (2)يجروف فيو، يعني يممكوف ما ممكوه: نظاميـ بعدىا، وليذا قاؿ
. جرى بينيـ التشاجر مف جية أنفسيـ ال بدخوؿ داخؿ عمييـ في ذلؾ: (ولو قد اختمفوا فيما بينيـ)
(. 4)أعممت فييـ المكر والحيمة(: كادتيـ الضباع (3)ثـ لو)
نما مثؿ ذلؾ بالضباع؛ ألنيا أعيا ما تكوف بذلؾ، وأذىب اليواـ (: (5)لكادتيـ) لغمبتيـ في ذلؾ، وا 

. في الفياىة والعجز عف الكيد لغيرىا
: وقاؿ في مدح األنصار [461]
. نعشوه عف عثاره، وقوموه عف أوده: (ىـ واهلل ربَّوا اإلسبلـ)
. وشدة الحرص عميو (6)المير مف الخيؿ مف العناية بو: (كما ُيربَّى الُفمُّو)



 

 

. النفع: الغناا بفتب الغيف ىو: (مع َغنائيـ)
يريد مع ما انضـ إلى ذلؾ مف نفعيـ باأليدي الممتدة بالخيرات مف جيتيـ وحسف : (بأيدييـ السباط)

. المواساة
 __________

(. ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (1)
. ما ممكوا(: ب)في  (2)
. وشرح النيج( ب)لو، زيادة في  (3)
. والخديعة(: ب)في  (4)
. لغمبتيـ: في شرح النيج (5)
 (.ب)بو، زيادة في  (6)

(6/2342 )

 

عف اإلسبلـ  (1)حدة المساف، يشير إلى ما كاف مف الذبّْ منيـ: السبلطة ىي: (وألسنتيـ السبلط)
مف المياجاة  (2)بالسيؼ والمساف ومحاماتيـ عميو بذلؾ، نحو ما كاف مف حساف وابنو عبد الرحمف
(. 3)والذبّْ عف الرسوؿ وعف المسمميف، ونحو ما كاف مف كعب بف مالؾ األنصاري

 __________
. عنيـ(: أ)في  (1)
 شاعر بف شاعر، كاف [ ى104-6]ىو عبد الرحمف بف حساف بف ثابت األنصاري الخزرجي  (2)

انظر ). مقيمًا في المدينة، وتوفي بيا، وفي تأريخ وفاتو خبلؼ، ولو ديواف شعر مطبوع
(. 304-3/303األعبلـ

َممي  (3) المتوفى ( بفتب السيف والبلـ)ىو كعب بف مالؾ بف عمرو بف القيف األنصاري السَّ
 صحابي، مف أكابر الشعراا، مف أىؿ المدينة، اشتير في الجاىمية، وكاف في اإلسبلـ مف ، ى50سنة

شعراا النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ثـ كاف مف أصحاب عثماف، وىو مف القاعديف عف نصرة 
. أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، فمـ يشيد حروبو، وعمي في آخر عمره، ولو ديواف شعر مطبوع

 (.5/228انظر األعبلـ )

(6/2343 )

 



 

 

والظاىر أف ىذا مف كبلـ الرسولعميو السبلـ، وقد رواه قـو ألمير (: (1)العيف وكاا الّسو )[462]
، وىو مف االستعارات العجيبة والكنايات العالية (المقتضب)المؤمنيف، وحكاه المبرد عنو في كتابو 

َسُو، : تخفيفًا، وفييا لغات يقاؿ فييا (3)، ذىبت التاا(2)اسـ لمدبر، وأصميا ستو: الرفيعة، والسَّوُ 
وست، واست، كأنو شبَّو السَّو بالوعاا، وشبَّو العيف بالوكاا، وىو الخيط الذي تربط بو الِقْرَبُة، فإذا 

أف رجبًل غمبو النـو في مسجد رسوؿ اهلل صمى اهلل : أطمؽ الوكاا لـ ينضبط الوعاا، وفي الحديث
عميو وآلو وسمـ فناـ فانفمتت منو ريب، فضحؾ الحاضروف مف ذلؾ، فأنكر رسوؿ اهلل ضحكيـ، وقاؿ 

أي يظير منو  (5(()كؿ بائمة تفيخ: ))، وفي الحديث(4)((العيف وكاا الّسو)): عميو السبلـ عند ذلؾ
. أفاخ اإلنساف إفاخة: صوت، وىو بالخاا المنقوطة، يقاؿ

 __________
. الّستو: في شرح النيج (1)
. سيو، وىو تصحيؼ(: ب)في  (2)
. الياا(: ب)في  (3)
، وقولو صمى -خ-روى ىذه الرواية الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (4)

رواه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  ((العيف وكاا السو)): اهلل عميو وآلو وسمـ
بالتثنية بداًل عف اإلفراد، وعزاه إلى أبي داود عف عمي  ((العيناف)): ، إال أف لفظ أولو فيو1/235

، وأورده في موسوعة أطراؼ 5/222عميو السبلـ، وبمفظ المؤلؼ ىنا أورده ابف األثير في النياية
، 1/118، والسنف الكبرى لمبييقي477 وعزاه إلى سنف ابف ماجة5/523الحديث النبوي الشريؼ 

 .2/100وكشؼ الخفاا
 .3/477رواه مف حديث ابف األثير في النياية  (5)

(6/2344 )

 

العيف وكاا الّسُو، : أف المراد بقوليعميو السبلـ(: األعبلـ)صاحب  (1)[عمي بف ناصر]وزعـ الشريؼ 
أف العيف إذا لـ تضبط ولـ تممؾ فإنيا تطمب المحالة إلى أشياا يميؿ إلييا اإلنساف، ويمتذ بيا 

وتشتاؽ نفسو إلى تناوليا، فيتبعيا ويفرط في تناوليا فيؤدي ذلؾ إلى النفخ واإلسياؿ، ولذلؾ يقاؿ لمف 
، وال يمنعو منو مانع، (2)فبلف يأكؿ بالعيف يعني ماداـ يرى الطعاـ فإنو يأكمو: يأكؿ عمى الشبع

وىذا مف اليذياف الذي طوؿ فيو أنفاسو فأشاده ولـ يحكـ فيو أساسو، ولو سوَّغنا ىذا التأويؿ عمى 
. ُبْعِده لسوَّغنا لمباطنية تأويبلتيـ الردية، وأباطيميـ المموىة العمية

: وقاؿ في كبلـ لو [463]
. قاـ عمييـ أمير يمي أحواليـ ويدبر أمورىـ كميا (3)يعني األمة أي: (وولييـ واؿ)



 

 

. أودىـ، وأصمب دينيـ، وساس بنظره أمورىـ كميا: (فأقاـ)
ظيار : (واستقاـ) حياا الشريعة وا  في نفسو عمى أمر اهلل تعالى وأمر رسولو مف الدعاا إلى اهلل وا 

. شعارىا
فمـ يزؿ ذلؾ دأبو حتى استقر : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى ضرب الديف ِبِجَرانوِ )

مقدـ نحر البعير مف مذبحو إلى منخره، وكنى بذلؾ عف ثبوت الديف واستقراره : الديف قراره، والجراف
. ورسوخو

عض الزماف عمييـ إذا كاف فيو قحط وشدة وببلا، (: يأتي عمى الناس زماف عضوض )[464]
: وعض الرجؿ عمى مالو إذا جمعو لنفسو، ولـ ينفؽ منو شيئًا، قاؿ الفرزدؽ

وعضَّ زماف يا ابف مرواف لـ يدْع 
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
. مع اختبلؼ يسير- خ-أعبلـ نيج الببلغة  (2)
 (.ب)أي، سقط مف  (3)

(6/2345 )

 

أو مجمؼ  (1)مف الماؿ إال مسحتاً 
 
. يكنزه ويخبأه ويجمعو : (يعض الموسر عمى ما في يده)
واََل َتنَسْوا اْلَفْضَؿ }): إنما أمر بالبذؿ وترؾ االدخار، ثـ تبل ىذه اآلية: (ولـ يؤمر بذلؾ)

. يشير بيا إلى المواساة واإلعانة، والفضؿ ىا ىنا ىو التفضؿ: [237:البقرة(]{َبْيَنُكـْ 
. أي ينيضوف فيو ويكوف األمر ليـ فيو، وكممتيـ المسموعة وأمرىـ المطاع: (ينيد فيو األشرار)
. ينقص قدرىـ ويحتقر حاليـ: (ويستذؿ األخيار)
. أي الذيف ألجأتيـ الحاجة حتى صاروا في حكـ المكرىيف في البيع: (ويبايع المضطروف)
وىـ الذيف تمجئيـ الحاجة (: (3)عف بيع المضطريف (2)[صمى اهلل عميو وآلو]وقد نيى رسوؿ اهلل )

. فيبيعوف الشيا بأقؿ مف ثمنو
. ىو المبالغة في المدح: اإلطراا(: (4)محب مطر: ييمؾ فيَّ رجبلف )[465]

 __________
وقاؿ : ، وقاؿ في شرحو1/485مسحت، وبيت الفرزدؽ ىذا ذكره في لساف العرب (: ب)في  (1)

راجع ). الذي بقيت منو بقية، يريد إال مسحتًا أو ىو مجّمؼ: الميمؾ، والمجمؼ: المسحت: أبو الغوث



 

 

. (المصدر المذكور
. زيادة في شرح النيج (2)
، 8/132 إلى شرح السنة لمبغوي 10/158عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (3)

 حديثًا لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 4/39وروى السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ
نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عف بيع الغرر، )): وآلو وسمـ ذكر فيو ذلؾ، ولفظ الحديث

وعزاه إلى أمالي اإلماـ أحمد بف عيسىعميو السبلـ ( (وعف بيع الثمار حتى تدرؾ، وعف بيع المضطر
. بسنده عف سالـ بف عبد اهلل

 .مفرط: في شرح النيج (4)

(6/2346 )

 

باىت، : رجؿ مبيوت وال يقاؿ: يقاؿ: القوؿ بما ليس فيو، قاؿ الكسائي: أي ذو بيت، وىو: (وباىت)
تامر والبف فيو جائز، وعميو : ىذا إذا كاف مأخوذًا مف الفعؿ، فأما إذا كاف عمى جية النسبة كقوليـ

. يحمؿ كبلـ أمير المؤمنيف
محب غاٍؿ، : ييمؾ في رجبلف: )أي كاذب الصحة لكبلمو، وقد مضى نظيره كقولو(: (1)مفترٍ )

. ، وقد مضى تفسيره في موضعو(2)(ومبغض قاؿٍ 
وسئؿ عف التوحيد والعدؿ؟  [466]

: فقاؿ
يعني أف الوىـ إذا توىمو فإنما يكوف ذلؾ قياسًا عمى ىذه : (التوحيد أالَّ تتوىمو، والعدؿ أالَّ تتيمو)

المحسوسات، وىو محاؿ، والعدؿ يختص األفعاؿ، ونياية ذلؾ أف ال يقع في نفسؾ أف جميع أفعالو 
. كميا فييا أغراض ِحَكِميَّة ولطائؼ مصمحية؛ ال تيمة فييا وال خمؿ يمحقيا وال فساد يتصؿ بيا

( 3)إف ىاتيف الكممتيف في اإلشارة إلى التنزيو في ذاتو وفعمو، مف اْلِحَكـِ التي ال ينسج ليما: وأقوؿ
. عمى منواؿ، وال تسمب قريحة ليما بمثاؿ

أي ال مصمحة في السكوت عف النطؽ  (4)يريد الحكمة(: ال خير في الصمت عف الحكـ )[467]
: بالحكـ الحسنة النافعة في الديف والدنيا ألىميا

يريد أنيما سياف فبل ينبغي مف العاقؿ القوؿ بما ال يعمـ، كما ال : (كما أنو ال خير في القوؿ بالجيؿ)
. ينبغي منو السكوت عف الحكمة والقوؿ بيا

: وقاؿ عميو السبلـ في دعاا استسقى بو [468]
 __________

 في كتاب اإليضاح 1/192روى ىذه الحكمة اإلماـ المرتضى بف اإلماـ اليادي في مجموعو  (1)



 

 

. (محب مفرط، ومبغض مفتر، وخير أصحابي النمط األوسط: ييمؾ فيَّ رجبلف): بمفظ
. قالي(: أ)في  (2)
. بيا(: ب)في  (3)
 (.ب)يريد الحكمة، سقط مف  (4)

(6/2347 )

 

َـّ، اسقنا ذلؿ السحاب) شبَّو )وىذا مف لطيؼ الكناية وعجيبيا، فإنو (: دوف صعابيا (1)المَُّي
التي تقمص  (5)، باإلبؿ المتصعبة(4)والبوارؽ، والرياح العواصؼ (3)ذوات الرعود (2)السحاب
. وقمص الفرس ىو أف يطرح بيديو معاً : (برحاليا

وشبو السحاب الخالية )وقصت بو راحمتو إذا دقَّت رقبتو مف سقوطو منيا، (: (6)وتتوقص بركَّابيا)
(. 9()مسمحو (8)؛ باإلبؿ الذلؿ التي ُتْحَتَمُب طيّْعة، وتمشي(7)مف ذلؾ

لو غيَّرت شيبؾ يا أمير المؤمنيف؟ : وقيؿ لو [469]
. يتجمؿ بو ويستحسف في العيوف: (الخضاب زينة): فقاؿ

صمى ]أراد أف مصابنا برسوؿ اهلل(: برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (10)ونحف قـو في مصيبة)
. ظاىر بفقده، فبل ينبغي لنا زينة مف أجؿ ذلؾ (11)[اهلل عميو وآلو وسمـ

تفسيره ىناؾ، فبل وجو  (13)، وقد تقدـ وذكرنا(12)ىذا كبلـ لمرسوؿ(: القناعة ماؿ ال ينفد )[470]
. لتكريره

 __________
. السحائب: في شرح النيج (1)
. السحب: في شرح النيج (2)
. الرواعد(: ب)في  (3)
. والرياح والصواعؽ: في شرح النيج (4)
. الصعاب: في شرح النيج (5)
. بركبانيا: في شرح النيج (6)
. إلخ...وشبَّو السحائب الخالية مف تمؾ الزوابع باإلبؿ : لفظ أوؿ العبارة في شرح النيج (7)
. وُتْقَتَعدُ : في شرح النيج (8)
ىو مف كبلـ ( الميـ، اسقنا ُذُلَؿ السحاب دوف صعابيا: )الكبلـ الذي بيف األقواس في شرح قولو (9)

 فيو فيو مع اختبلؼ 20/229انظر شرح النيج ). الشريؼ الرضى رحمو اهلل قالو في شرح ذلؾ
. (يسير عما ىنا



 

 

. بمصيبة(: ب)في  (10)
(. ب)زيادة في  (11)
 بسنده عف جابر، ورواه مرسبًل الموفؽ باهلل 2/198أخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (12)

(. وانظر تخريجو فيو. )(33) برقـ 80في االعتبار وسموة العارفيف ص
 .وقد تقدـ ذكرنا(: ب)في  (13)

(6/2348 )

 

وقاؿ لزياد بف أبيو وقد استخمفو لعبد اهلل بف العباس عمى فارس وأعماليا، في كبلـ طويؿ  [471]
: عف تقديـ الخراج (1)كاف بينيما نياه فيو
ما بأف يأخذه (2)إما بأف يأخذ منيـ منيـ قبؿ إحصاد  (3)ذلؾ لسنة أو سنتيف كما يفعؿ بالزكاة، وا 

. الزرع وبموغو حد حصاده
: فقاؿ لو أمير المؤمنيف عميو السبلـ

ما أف يريد اإلنصاؼ مف نفسو، : (استعمؿ العدؿ) أراد إما العدؿ عمى الرعية فيما تأخذه منيـ، وا 
. وىما متقارباف

. وىو األخذ عمى غير طريؽ(: (4)واحذر العسؼ)
. وىو االنتقاؿ عف األوطاف والمساكف: (فإنو يدعو بالجبلا)
. يريد الظمـ: (والحيؼ)
ما بتقوية المظمـو عميؾ فيكوف ىو المتولي : (يدعو إلى السيؼ) إما بتسميط اهلل عميؾ مف يقتمؾ، وا 

. لذلؾ
تحصيمو مف جية  (5)ما كمفيـ اهلل تعالى وطمب(: ما أخذ اهلل عمى الجياؿ أف َيَتَعمَّموا )[472]

. أنفسيـ
وفي ىذا تنبيو عمى أف التكميؼ أواًل الـز لمعمماا بالدعاا إلى (: (6)حتى أخذ عمى العمماا أف ُيَعمّْموا)

. اهلل تعالى، واإلحياا لدينو، فعند بموغ الدعوة إلى الجياؿ يجب عمييـ حينئذ التعمـ واألخذ منيـ
زالة (7)يشير إلى أف األخوة في الديف إنما ىي بترؾ الحرسة(: شر األخواف مف تَكمَُّؼ لو )[473] ، وا 

. ، والتعويؿ عمى المساىمة في األمور كميا مف جية العادة(8)التجيـ
 __________

. فيو، زيادة في شرح النيج (1)
(. ب)منيـ، سقط مف  (2)
. يأخذ(: ب)في  (3)



 

 

. إلخ...واحذر العسؼ والحيؼ، فإف العسؼ يعود بالجبلا والحيؼ : في شرح النيج (4)
. وطمبيـ(: ب)في  (5)
ما أخذ اهلل عمى أىؿ الجيؿ أف : )(486) برقـ 20/247لفظ ىذه الحكمة في شرح النيج  (6)

. (يتعمموا، حتى أخذ عمى أىؿ العمـ أف يعمّْموا
. التحفظ: الحرسة (7)
 .كموح الوجو وعبوسو: التجيـ (8)

(6/2349 )

 

حشمت الرجؿ واحتشمتو بالحاا الميممة، والشيف بثبلث (: إذا احتشـ المؤمف أخاه فقد فارقو )[474]
: مف أعبلىا، إذا جمس إلى جنبؾ فآذيتو وأغضبتو، وأنشد أبو زيد

لعمرؾ إف قرص أبي خبيب 
 

( 1)بطيا النضج محشـو األكيؿ
 

. واالسـ منو الحشمة، ومصدره االحتشاـ
(. 2)انتيت الزيادة إلى ىا ىنا

 
نقوش خواتيـ أمير المؤمنيف 

وخواتيمو أربعة 
 __________

.  بدوف نسبة لقائمو1/645لساف العرب  (1)
الزيادة التي ذكرىا المؤلؼ ىنا وشرحيا، ىي أقؿ مف الزيادة، التي ذكرىا ابف أبي الحديد في  (2)

: وىي قولو (382) برقـ 20/233في شرح النيج : األولى_… _ :شرح النيج وشرحيا، بحكمتيف
، لكاد العفيؼ أف يكوف ممكًا مف ) ما المجاىد الشييد في سبيؿ اهلل بأعظـ أجرًا ممف قدر فعؼَّ

أشدُّ الذنوب ما : )، وىي قولو(485) برقـ20/246ىي في شرح النيب : والثانية_… _ .(المبلئكة
ال خير في الصمت عف الحكـ؛ : )ىنا وىي قولو (467)كما أف الحكمة رقـ  (استخؼَّ بيا صاحبيا

 .، لـ يذكرىا ابف أبي الحديد في الزيادة المذكورة(كما أنو ال خير في القوؿ بالجيؿ

(6/2350 )



 

 

 

، وال مف الزيادة التي زيدت عميو (نيج الببلغة)أف ىذه النقوش عمى ىذه الخواتيـ ليس مف : اعمـ
في شرحو ليا، وليس تحتيا  (األعبلـ)عمى عيد المصنؼ، وليذا فإنو لـ يوردىا الشريؼ صاحب 

نما الغرض يإيرادىا ىو التبرؾ بأفعالو والتيمف بما  كثير فائدة إذ ليس مف كبلمو في ورد وال صدر، وا 
نما  فعمو، والتأسي بو في ذلؾ، فإنو لـ يؤثر عف الرسوؿ عميو السبلـ شيا في نقش الخواتيـ، وا 

، ونحف (1)المأثور عنو ىو الخاتـ نفسو، وأنو مف السنة، ىو في نفسو دوف ما يكوف عميو مف الذكر
(. 2)نذكر ما نقش في خواتيمو بمعونة اهلل تعالى

 
 __________

عف ذكر الخاتـ والتختـ وما يجوز أف يتختـ بو وما ال يجوز وصفتو وغير ذلؾ واألدلة عمى  (1)
. 418-4/415ذلؾ انظر أنوار التماـ في تتمة االعتصاـ 

 (.ب)تعالى، زيادة في  (2)

(6/2351 )

 

الفص األوؿ 
لمصبلة 

 
نما كاف مختصًا بالصبلة؛ ألف الصبلة موضع الرحمة، والقربة إلى اهلل (1)وىو خاتـ العقيؽ ، وا 

تختموا بالعقيؽ، فإنو أوؿ حجر شيد هلل )): تعالى، ولو فضؿ عمى سائر األحجار، وفي الحديث
(. 2()(بالوحدانية ولي بالنبوة

. (ال إلو إال اهلل، عدة لمقاا اهلل): مكتوب فيو
نما اختص ىذا مف بيف سائر األذكار؛ ألف الصبلة نياية الخضوع وال يختص بيا إال اهلل، وىذه  وا 

. كممة التوحيد ال يختص بيا إال اهلل
 

 __________
العقيؽ :  ما لفظو1175-1174قاؿ الفيروزبادي في القاموس المحيط في مادة عقؽ ص (1)

خرز أحمر يكوف باليمف وبسواحؿ بحر رومية، منو جنس كدٌر كماا يجري مف المحـ : كأمير
الممّمب، وفيو خطوط بيض خفية، مف تختـ بو سكنت روعتو عند الخصاـ، وانقطع عنو الدـ مف أي 



 

 

. انتيى. موضع كاف، وُنحاتُة جميع أصنافو ُتذىب حَفَر األسناف، ومحروقو يثبّْت متحركيا
 برقـ 1/555ىو مف حديث أخرجو الحافظ محمد بف سميماف الكوفي رحمو اهلل في مناقبو (2)
تختموا بالعقيؽ، فإنو : ))قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: عف عميعميو السبلـ قاؿ (492)

، ((أوؿ حجر شيد هلل بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولعمي بالوصية، ولولديو باإلمامة، ولشيعتو بالجنة
بسنده عف األعمش، عف الصادؽ، عف  (326) برقـ 180وأخرجو الفقيو ابف المغازلي الشافعي ص

أتاني جبريؿ عميو )): حدثني النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ: آبائو، عف عمي عميو السبلـ قاؿ
 .فذكر الحديث المتقدـ بمفظو( (...السبلـ فقاؿ

(6/2352 )

 

الفص الثاني 
لمحرب 

 
نما اختص بالحرب؛ لما (1)وىو فص الفيروزج ، ولونو أخضر، وىو مف األحجار النفيسة الغالية، وا 

ظيار التجمؿ والييبة، وكثرة األبية في أعيف األعداا لمديف، وليذا اغتفر في  فيو مف الزينة وا 
. الحروب الدينية مف إظيار الزينة ما ال يغتفر في غيرىا، لما ذكرناه مف إظيار الييبة والقوة

[. 13:الصؼ]({َنْصٌر ِمَف المَِّو َوَفْتٌب َقِريبٌ }): مكتوب فيو
نما كاف ىذا مختصًا بالحرب ألمريف : وا 

فمما يظير في لفظو مف التفاؤؿ بالنصر والظفر، والتفاؤؿ مستحب كما ورد عف صاحب : أما أوالً 
(. 2)((أنو كاف يحب الفأؿ، ويكره الطَّْيَرة)): الشريعة
فيجعؿ نصره في حربو  (3)فبأف يجعؿ اهلل حاؿ ذكرىا وحمميا والتمبس بيا كحاؿ نزوليا: وأما ثانياً 

. ذلؾ مثؿ نصر رسولو حاؿ نزوليا في شأف بدر
 

 __________
حجر كريـ غير شفاؼ، معروؼ بمونو األزرؽ كموف السماا، أو أميؿ إلى الخضرة، : الفيروزج (1)

(. 2/708المعجـ الوسيط). أزرؽ إلى الخضرة قميبلً : لوف فيروزيّّ : وُيتحّمى بو، ويقاؿ
أورده في موسوعة أطراؼ الحديث (( كاف يحب الفأؿ الحسف، ويكره الطيرة: ))الحديث بمفظ (2)

، 9/40، ومصنؼ ابف أبي شيبة2/332 وعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ6/226النبوي الشريؼ 
تحاؼ السادة المتقيف  وأخرج اإلماـ أبو : قمت_… _ .2/68، والدر المنثور لمسيوطي10/556وا 

بسنده عف أنس، عف النبي صمى اهلل عميو وآلو  (614) برقـ 464طالب عميو السبلـ في أماليو ص



 

 

. انتيى. الكممة الحسنة: ، والفأؿ الصالب((ال عدوى وال طيرة، ويعجبني الفأؿ الصالب)): وسمـ قاؿ
 (.ىامش في ب){ نصر مف اهلل}: أي اآلية (3)

(6/2353 )

 

الفص الثالث 
لمقضاا 

 
نما كاف مختصًا بالقضاا لما فيو مف (1)وىو فص الياقوت ، وىو مف األحجار الرفيعة أيضًا، وا 

، ومحتاج إلى الوقار والتثبت في القضايا، وتمييز  الميابة، والقضاا مختص بالميابة عمى الخصـو
. الحؽ مف الباطؿ فييا

. (اهلل الممؾ): مكتوب فيو
براـ األحكاـ، ويتحكماف  نما كاف مختصًا بيذا الذكر، ألف الحاكـ واإلماـ يممكاف إنفاذ األقضية وا  وا 

. فييا كما يتحكـ الممؾ في رعيتو، فميذا ناسب ىذا الذكر ما ىو فيو مف إنفاذ األقضية
نما خصو بذلؾ؛ ألف كؿ مف كاف عبدًا لغيره فيو يرعى مصمحتو، فميذا سأؿ مف : (وعمي عبده) وا 

. اهلل الرعاية في ىذا المقاـ الذي ال يأمف فيو الزلؿ إال بمطؼ اهلل ورحمتو، فيذا النقش مبلئـ لحالو
 

الفص الرابع 
لمختـ 

نما كاف مخصوصًا بالختـ عمى كؿ ما كاف يتحفظ عميو مف أموالو  (2)وىو الحديد الصيني، وا 
وأمواؿ اهلل المأموف عمييا لممسمميف، وال يحتمؿ أف يكوف إال مف الحديد لقوتو وصبلبتو؛ ألنو يختص 

. بوضعو عمى الطيف فيحصؿ األثر فيو
. (ال إلو إال اهلل، محمد رسوؿ اهلل): مكتوب فيو

 __________
حجر مف األحجار الكريمة، وىو أكثر المعادف صبلبة بعد الماس، ويتركب مف أكسيد : الياقوت (1)

، ولونو في الغالب شفاؼ مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمؿ لمزينة، واحدتو أو  األلمنيـو
(. 2/1065المعجـ الوسيط). القطعة منو ياقوتة، جمع يواقيت

 (.ب)كؿ، سقط مف  (2)

(6/2354 )



 

 

 

نما اختص بيذا الذكر؛ ألف ىذه األمواؿ أعني أمواؿ المصالب كالفيا والغنيمة والخراج وماؿ  وا 
الصمب واألخماس والجزي وغيرذلؾ، وأمواؿ الصدقات نحو الزكاة واألعشار واْلِفَطِر وغير ذلؾ، إنما 

مف دعا إلى التوحيد والرسالة، وكاف أكثرىا مأخوذًا ممف  (1)عرفت أحكاميا ومصارفيا، فاآلخذ ليا
أنكر التوحيد والرسالة، فميذا كاف مكتوبًا ىذاف االسماف مف أجؿ ذلؾ، ولو جعمت نقوش ىذه الخواتيـ 
عمى خبلؼ ذلؾ لساغ، لكنَّا أردنا أف ال نخمي أفعاؿ أمير المؤمنيف في ذلؾ عف سر ومصمحة، فبل 

. جـر اقترحنا ما أشرنا إليو ليذا الغرض، واهلل الموفؽ
. وىذا حيف وقع االنتياا مف شرح كبلـ أمير المؤمنيف

 __________
 .إلخ...باألخذ ليا ممف دعا إلى (: ب)في  (1)

(6/2355 )

 

، وعظيـ قدرتو عمى إعطاا جميع الرغائب، أف (1)وأنا أسأؿ اهلل بسعة رحمتو ولطفو لكؿ مذنب تائب
ييب لي خاتمة الخير، ويوفقني لتمييد العذر الواضب عنده مف كؿ زلؿ سبقت إليو، وفرط مني في 
قوؿ أو عمؿ، وأستغفره مف زلة القدـ، قبؿ زلة القمـ، وأف يجعؿ عنايتي في كشؼ أسرار ىذا الكتاب 
ظيار عجائبو وكنوزه، وتحصيؿ مكنوناتو ورموزه، مف أفضؿ ما  وغوامضو، وبياف لطائفو وحقائقو، وا 
ُيصَعُد مف الكمـ الطيب، وأعظـ ما ُيْرَفُع مف العمؿ الصالب، إذ كاف ضالة ينشدىا األدباا، وجوىرة 

يتمنى العثور عمييا المصاقع الخطباا، ولـ آُؿ جيدًا في بياف حقائقو، والتثبت في مداحضو ومزالقو، 
مع ُبْعِد أغواره، وتراكـ فوائده وأسراره، فميفرغ الناظر ليا فكرة صافية، وليقبؿ إلييا بعزيمة وافية، 

وأعوذ بو مف شر كتاب قد نطؽ، ومف عمـ قد تقدـ وسبؽ، وأف ييب لي رضوانو العظيـ، ويحمني 
المقيـ، وأف يصمي عمى خاتـ  (2)دار المقامة مف كرمو العميـ، حيث ال يظعف الساكف وال يرحؿ

. رسمو وأنبيائو، وعمى آلو الطيبيف مف أصفيائو، ورضي اهلل عف أصحابو أىؿ محبتو وأوليائو
. وكاف الفراغ منو في شير ربيع اآلخر مف شيور سنة ثماني عشرة وسبعمائة

( 3)[الحمد هلل عمى كؿ حاؿ مف األحواؿ، والصبلة عمى محمد وعمى آلو خير عترة وآؿ]
 __________

(. ب)تائب، سقط مف  (1)
. وال يرتحؿ(: ب)في  (2)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)



 

 

تـ كبلـ اإلماـ المؤيد باهلل عميو السبلـ عظـ اهلل أجره وشكر : ما لفظو (ب)وقاؿ في نياية النسخة 
. سعيو

 
اتفؽ الفراغ مف زبر ىذه النسخة الكريمة التي ىي لممثؿ عديمة، البالغة في الرشاقة، والعناية والرواقة 
الغاية، الوحيدة النسخ، العديمة المثؿ، الموصوفة بالنياية التي ال يحاط بمحاسنيا ذاتًا واسمًا ومعنى، 
ويعيى ذلؾ أتـ نعتيا بما ذكره ليعرؼ قدرىا ويضف بيا عف االبتذاؿ والسماحة، ولو كاف فيو أعظـ 
نجاحو، ضحى يـو اإلثنيف المبارؾ ثامف يـو في شير ربيع األوؿ مف شيور عاـ اثنيف  مطمب وا 

وسبعيف وألؼ عاـ مف ىجرة نبينا محمد عميو وعمى آلو أفضؿ الصبلة والسبلـ، أبرزىا كريـ السعاية 
وعظيـ العناية واإليثار ليا عمى سائر ضروريات المواـز التي ال بد منيا، واشتداد الرغبة وجعميا 
أعظـ طمبة الغنى عنيا، مف مالكيا سيدنا القاضي العبلمة الذي لـ يدع فخرًا إال قصده وأمَّو، 

وتسوَّره واستولى عميو وزمَّو، وال عموًا إال احتمؿ في بموغو إليو كؿ أزّمة حتى يبمغ منو مرامو، ففاؽ 
صبلح بف عبداهلل : أىؿ اآلفاؽ، وراؽ تعبو في األوراؽ، ولـ يحص القمـ بعض محاسنو الرشاؽ

الحيي بمَّغو اهلل مف فضمو ما يرجى، ومتَّع المسمميف بطوؿ مدتو وبقاا وجيو الوضي، وتقبؿ منو ذلؾ 
السعي الحميد، والوصؿ المديد، وجازاه عميو بالفضؿ الذي ليس عميو مزيد، وجعمو خالصًا لوجيو 
الكريـ، مقربًا لنا ولو مف جنات النعيـ، وتشرؼ برقـ الكتاب الجميؿ والسفر الجميؿ ذكرى بالدعاا 

الصالب مف مالكو والناظر فيو الفقير إلى كـر مواله القدير عبد الحفيظ بف عبد الواحد بف عبد المنعـ 
بف عبد الرحمف بف الحسيف النزيمي، غفر اهلل لو ولوالديو ولجميع المسمميف، سائبًل الدعاا بحسف 

الخاتمة والتوفيؽ إلى ما يرضي اهلل سبحانو، والعصمة عف معاصيو ورضوانو األكبر، وبموغ األمؿ 
والوطر في الدنيا واآلخرة، وسبحاف اهلل والحمدهلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر، كمما كتب بكتب حرؼ، 

وكمما ذكره الذاكروف، وغفؿ عف ذكره الغافموف أبدًا مضاعفًا وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو 
 .وصحبو وسمـ، والحمد هلل رب العالميف

(6/2356 )
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ـْ َيْحَزُنوَف  ـْ واََل ُى اَل َخْوٌؼ َعَمْيِي

38_ … _667 
َكاَة  بَلَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ

43_ … _1659 
ـْ  َأَتْأُمُروَف النَّاَس ِباْلِبرّْ َوَتنَسْوَف َأنُفَسُك

44 
 1070؛ 839

بَلِة  ْبِر َوالصَّ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
45_ … _182 
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َوَباُاوا ِبَغَضٍب ِمَف المَِّو 
61_ … _477 
 

َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة 
74_ … _857 



 

 

 
ـْ ِباإِلْثـِ َواْلُعْدَواِف  َتَظاَىُروَف َعَمْيِي

85_ … _2456 
 

ُروِح اْلُقُدِس 
87_ … _1069 
 

َوَقاُلوا ُقُموُبَنا ُغْمٌؼ 
88_ … _2662 
 

َفَباُاوا ِبَغَضٍب َعَمى َغَضٍب 
90_ … _477 
 

َوُىَو اْلَحؽُّ ُمَصدّْقًا 
91_ … _1526 
 

َوُىَو اْلَحؽُّ ُمَصدًّْقا 
91_ … _2127 
 

ـُ اْلِعْجَؿ  َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُموِبِي
93_ … _479 
 

َوُبْشَرى ِلْمُمْؤِمِنيَف 
97_ … _831 
 

َفِإفَّ المََّو َعُدوّّ ِلْمَكاِفِريَف 
98_ … _183 
 

َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْف َخبَلٍؽ 
102_ … _589 

 



 

 

َلُو ُمْمُؾ السََّماَواِت َواأَلْرِض 
107_ … _683 

 
ِإنَّا َأْرَسْمَناَؾ ِباْلَحؽّْ َبِشيًرا َوَنِذيًرا 

119_ … _968 
 

ِإنَّا َأْرَسْمَناَؾ ِباْلَحؽّْ 
119_ … _539 

 
َبِشيرًا َوَنِذيرًا 

119_ … _1311 
 

ـَ َربُُّو ِبَكِمَماٍت َفَأَتمَُّيفَّ  ِذ اْبَتَمى ِإْبَراِىي َواِ 
124_ … _987 

 
اَل َيَناُؿ َعْيِدي الظَّاِلِميَف 

124_ … _2485 
 

ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة ِلمنَّاِس  َواِ 
125_ … _1103 

 
َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِف َلَؾ 

128_ … _988 
 

ـْ َرُسواًل  َواْبَعْث ِفيِي
129_ … _988 

 
َما َكاَف المَُّو ِلُيِضيَع 

143_ … _1980 
 

َفَوؿّْ َوْجَيَؾ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ 



 

 

144 
 177؛ 175

 
َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت 

148_ … _650 
 

َوِلُكؿٍّب ِوْجَيٌة 
148 
 2388؛ 697

 
ـْ  َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُك

152_ … _676 
 

ـْ ِبَشْيٍا ِمَف اْلَخْوِؼ َواْلُجوِع  َوَلَنْبُمَونَُّك
155_ … _953 

 
نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوَف  ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 

156 
 2787؛ 1673
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ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَف اتُِّبُعوا ِمَف الَِّذيَف اتََّبُعوا 
166_ … _1206 

 
َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَِّو 

177 
 1636؛ 961

 
ـُ اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرّْ  ُكِتَب َعَمْيُك



 

 

178_ … _2481 
 

ـُ اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى  َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك
178_ … _2617 

 
ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  َوَلُك

179 
 2905؛1091؛162

 
َذا َسَأَلَؾ ِعَباِدي َعنّْي َفِإنّْي َقِريٌب  َواِ 

186_ … _2376 
 

ـْ  ـْ َتْخَتاُنوَف َأنُفَسُك ـْ ُكنُت ـَ المَُّو َأنَُّك َعِم
187_ … _2227 

 
َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاـِ 

188_ … _206 
 

َفِإِف انَتَيْوا َفبَل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَمى الظَّاِلِميَف 
193_ … _1091 

 
ـْ َفاْعَتُدوا َعَمْيِو  َفَمِف اْعَتَدى َعَمْيُك

194 
 1022؛ 462

 
َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص 

194_ … _1091 
 

َحتَّى َيْبُمَغ اْلَيْدُي َمِحمَُّو 
196_ … _152 

 



 

 

َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمَِّو 
196_ … _180 

 
ُدوا َفِإفَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى  َوَتَزوَّ

197 
 944؛ 552؛ 444؛ 365

 
َواتَُّقوِني َياُأْوِلي اأَلْلَباِب 

197_ … _1562 
 

ْمـِ َكافًَّة  اْدُخُموا ِفي السّْ
208_ … _840 

 
َفَبَعَث المَُّو النَِّبيّْيَف 

212_ … _317 
 

َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِؿ المَِّو 
218_ … _2043 

 
َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌف 

221_ … _1276 
 

ـْ  واََل َتْجَعُموا المََّو ُعْرَضًة أِلَْيَماِنُك
224_ … _1920 

 
َثبَلَثَة ُقُروٍا 

228_ … _173 
 

َفِإَذا َبَمْغَف َأَجَمُيفَّ 
234_ … _117 

 



 

 

ـْ  واََل َتنَسْوا اْلَفْضَؿ َبْيَنُك
237_ … _3079 

 
َمَتاًعا ِإَلى اْلَحْوِؿ َغْيَر ِإْخَراٍج 

240_ … _171 
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َمْف َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّو َقْرًضا َحَسًنا 
245 
 2955؛ 676

 
ـْ ِمْف ِفَئٍة َقِميَمٍة  َك

249_ … _763 
 

ـْ  َفَشِرُبوا ِمْنُو ِإالَّ َقِميبًل ِمْنُي
249_ … _1136 

 
َفَقِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى 

256_ … _894 
 

ْشُد ِمَف الَغيّْ  اَل ِإْكَراَه ِفي الدّْيِف َقْد َتَبيََّف الرُّ
256_ … _1410 

 
ـَ َلَيا  اَل انِفَصا

256_ … _1317 
 

ْشُد ِمَف الَغيّْ  َقْد َتَبيََّف الرُّ
256_ … _1494 

 



 

 

ـَ َلَيا  اَل انِفَصا
256_ … _1643 

 
َفُبِيَت الَِّذي َكَفَر 

258_ … _1422 
 

ـْ ِباْلَمفّْ  َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل ُتْبِطُموا َصَدَقاِتُك
264_ … _2601 

 
َفَأَصاَبَيا ِإْعَصاٌر ِفيِو َناٌر َفاْحَتَرَقْت 

266_ … _336 
 

ـْ ِبآِخِذيِو ِإالَّ َأْف ُتْغِمُضوا ِفيِو  َوَلْسُت
267_ … _882 

 
ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْف َيَشاُا 

269_ … _2951 
 

َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف المَِّو 
279_ … _360 

 
َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف المَِّو َوَرُسوِلِو 

279 
 2509؛ 2049

 
اَل ُيَكمُّْؼ المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا 

286_ … _1189 
 

آؿ عمراف 
 

َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ 



 

 

7_ … _686 
 

َلِعْبَرًة أِلُْوِلي اأَلْبَصاِر 
13_ … _172 
 

ـْ َرْأَي اْلَعْيِف  ـْ ِمْثَمْيِي َيَرْوَنُي
13_ … _432 
 

ُزيَّْف ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمَف النَّْساِا َواْلَبِنيَف 
14_ … _324 
 

ْنَيا  َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
14_ … _325 
 

ِإفَّ الدّْيَف ِعْنَد المَِّو اإِلْسبَلـُ 
19_ … _122 
 

ِإنََّؾ َعَمى ُكؿّْ َشْيٍا َقِديٌر 
26_ … _758 
 

ـُ المَُّو  ـْ ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك ُقْؿ ِإْف ُكْنُت
31_ … _1303 

(6/2360 )

 

ْنَيا َواآلِخَرِة  َوِجيًيا ِفي الدُّ
45_ … _2927 
 

َوَمَكُروا َوَمَكَر المَُّو 
54_ … _462 



 

 

 
َخَمَقُو ِمْف ُتَراٍب 

59_ … _1343 
 

ُقْؿ َياَأْىَؿ اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة 
64_ … _2624 
 

ـَ َلمَِّذيَف اتََّبُعوُه  ِإفَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِىي
68 

 2785؛ 2253
 

َوَلِكْف ُكوُنوا َربَّاِنيّْيَف 
79_ … _862 
 

ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثَاَؽ النَِّبيّْيَف  َواِ 
81_ … _156 
 

ـَ َمْف ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َطْوًعا َوَكْرًىا  َوَلُو َأْسَم
83 

 1358؛ 1139
 

َوَمْف َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسبَلـِ ِديًنا َفَمْف ُيْقَبَؿ ِمْنُو 
85 

 1317؛ 122
 

َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت 
97 

 1310؛ 181؛ 180
 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميًعا 
103 



 

 

 2683؛ 1599؛1211؛646
 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو 
103_ … _1036 

 
ِإفَّ المََّو ِبَما َيْعَمُموَف ُمِحيٌط 

110_ … _941 
 

ـُ اأَلَناِمَؿ ِمَف الَغْيِظ  وا َعَمْيُك َعضُّ
119_ … _1001 

 
ـُ اأَلَناِمَؿ ِمَف الَغْيِظ  وا َعَمْيُك َذا َخَمْوا َعضُّ َواِ 

119_ … _883 
 

ـُ اأَلَناِمَؿ ِمَف الَغْيِظ  وا َعَمْيُك َعضُّ
119_ … _1970 

 
ـْ ُأْواَلِا  َىاَأْنُت

119_ … _2843 
 

ِإفَّ المََّو ِبَما َيْعَمُموَف ُمِحيط 
120_ … _1212 

 
َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السََّماَواُت َواأَلْرُض 

133_ … _899 
 

ـْ َوَجنٍَّة  َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْف َربُّْك
133_ … _1434 

 
ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيَف 

133 



 

 

 1640؛ 1605
 

ـْ  َساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْف َربُّْك
133_ … _1929 

 
َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السََّماَواُت َواأَلْرُض 

133_ … _1537 
 

َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَف 
134 
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_ … _2882 
 

ـُ ُنَداِوُلَيا َبْيَف النَّاِس  َوِتْمَؾ اأَليَّا
140 
 1392؛ 949

 
ـْ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ َقْرٌح ِمْثُمُو  ِإْف َيْمَسْسُك

140_ … _2716 
 

ـُ ُنَداِوُلَيا َبْيَف النَّاِس  َوِتْمَؾ اأَليَّا
140_ … _2874 

 
َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَف 

144_ … _2105 
 

ـْ ِبِإْذِنِو  ِإْذ َتُحسُّوَنُي
152_ … _852 



 

 

 
ـْ  ـْ ِفي ُأْخَراُك ُسوُؿ َيْدُعوُك َوالرَّ

153_ … _1626 
 

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف المَِّو 
159_ … _805 

 
َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب 

159_ … _2359 
 

ـْ ِفي اأَلْمِر  َوَشاِوْرُى
159_ … _2808 

 
ـْ  ُقْؿ ُىَو ِمْف ِعْنِد َأْنُفِسُك

165_ … _1625 
 

ـْ ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما  ِإنََّما ُنْمِمي َلُي
178_ … _659 

 
ـْ َعَمى اْلَغْيِب  َوَما َكاَف المَُّو ِلُيْطِمَعُك

179_ … _1980 
 

َفَمْف ُزْحِزَح َعِف النَّاِر 
185_ … _190 

 
ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  َوَما اْلَحَياُة الدُّ

185_ … _1305 
 

َلُتَبيُّْننَُّو ِلمنَّاِس واََل َتْكُتُموَنُو 
187_ … _224 

 



 

 

ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثَاَؽ الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب  َواِ 
187_ … _157 

 
ـْ  َفَنَبُذوُه َوَراَا ُظُيوِرِى

187 
 1170؛ 1093

 
ِإفَّ ِفي َخْمِؽ السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِؿ َوالنََّياِر 

190_ … _1496 
 

َوَما ِعْنَد المَِّو َخْيٌر ِلؤْلَْبَراِر 
198_ … _2203 

 
النساا 

 
ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة  ـُ الَِّذي َخَمَقُك اتَُّقوا َربَُّك

1_ … _1634 
 

َذِلَؾ َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا 
3_ … _2835 
 

ـْ َعْف َشْيٍا ِمْنُو َنْفًسا  َفِإْف ِطْبَف َلُك
4_ … _266 
 

َفِريَضًة ِمَف المَِّو 
11_ … _1744 
 

َفَأْمِسُكوُىفَّ ِفي اْلُبُيوِت 
15_ … _175 
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ِإنََّما التَّْوَبُة َعَمى المَِّو ِلمَِّذيَف َيْعَمُموَف السُّوَا ِبَجَياَلٍة 
17_ … _2833 
 

َوَلْيَسِت التَّْوَبُة 
18_ … _362 
 

َوَلْيَسِت التَّْوَبُة ِلمَِّذيَف َيْعَمُموَف السَّيَّْئاِت 
18_ … _1175 
 

ـْ ِإْحَداُىفَّ ِقنَطاًرا َفبَل َتْأُخُذوا ِمْنُو َشْيًئا  َوآَتْيُت
20 

 266؛ 211
 

ـْ  ِكَتاَب المَِّو َعَمْيُك
24_ … _2099 
 

ـْ  ـْ ُسَنَف الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك َوَيْيِدَيُك
26_ … _1352 
 

َوُيِريُد الَِّذيَف َيتَِّبُعوَف الشََّيَواِت َأْف َتِميُموا َمْيبًل َعِظيًما 
27_ … _1353 
 

َواْعُبُدوا المََّو واََل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا 
36_ … _1188 
 

َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَف َعَذابًا ُمِيينًا 
37_ … _2698 
 

َوِجْئَنا ِبَؾ َعَمى َىؤاَُلِا َشِييًدا 



 

 

41 
 831؛ 539

 
ـُ النَّْساَا  َأْو اَلَمْسُت

43_ … _2209 
 

ِإفَّ المََّو اَل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو 
48_ … _1509 
 

َخاِلِديَف ِفيَيا َأَبًدا 
57_ … _632 
 

ـْ ِفي َشْيٍا  َفِإْف َتَناَزْعُت
59 

 2540؛ 1031
 

ـْ  ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُك َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ
59_ … _1748 
 

َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو 
59_ … _2540 
 

ـْ  َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُك
59_ … _2540 
 

ُسوَؿ  َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ
59 

 2539؛ 2485
 

َوَأَشدَّ َتْثِبيًتا 
66_ … _841 



 

 

 
ـْ ِمَف النَِّبيّْيَف  ـَ المَُّو َعَمْيِي َمَع الَِّذيَف َأْنَع

69_ … _1565 
 

َما َأَصاَبَؾ ِمْف َحَسَنٍة َفِمَف المَِّو 
79_ … _285 
 

َوَأْرَسْمَناَؾ ِلمنَّاِس َرُسواًل َوَكَفى ِبالمَِّو َشِييدًا 
79_ … _539 
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ُسوَؿ َفَقْد َأَطاَع المََّو  َمْف ُيِطِع الرَّ
80 

 1707؛ 1303
 

َوَلْو َكاَف ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلًفا َكِثيًرا 
82_ … _302 
 

ـْ ِبَما َكَسُبوا  َوالمَُّو َأْرَكَسُي
88_ … _1466 
 

َفَتْحِريُر َرَقَبٍة 
92_ … _172 
 

ـُ َشْيَرْيِف  َفِصَيا
92_ … _172 
 

ـْ  ـُ اْلَمبَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِي ِإفَّ الَِّذيَف َتَوفَّاُى
97_ … _1936 



 

 

 
ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَف 

98_ … _1936 
 

بَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتابًا َمْوُقوتًا  ِإفَّ الصَّ
103_ … _2236 

 
َـّ َيْسَتْغِفِر المََّو  ـْ َنْفَسُو ُث َوَمْف َيْعَمْؿ ُسواًا َأْو َيْظِم

110_ … _2833 
 

َوَمْف َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما 
112_ … _548 

 
ُسوَؿ  َوَمْف ُيَشاِقِؽ الرَّ

115_ … _1310 
 

َوَمْف َيتَِّخِذ الشَّْيَطاَف َوِلّيًا ِمْف ُدوِف المَِّو 
119_ … _2270 

 
َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا آِمُنوا ِبالمَِّو 

136_ … _1641 
 

ـْ  ُيَخاِدُعوَف المََّو َوُىَو َخاِدُعُي
142 
 1069؛ 462

 
ـْ  ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَف ُيَخاِدُعوَف المََّو َوُىَو َخاِدُعُي

142_ … _1703 
 

ـَ المَُّو ُموَسى َتْكِميمًا  َوَكمَّ
164_ … _1298 



 

 

 
ُسِؿ  ٌة َبْعَد الرُّ لَئبلَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو ُحجَّ

165 
 583؛ 156

 
ـْ  اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُك

171_ … _198 
 

َفِممذََّكِر ِمْثُؿ َحظّْ اأُلنثََيْيِف 
176_ … _563 

 
المائدة 

 
َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد 

1_ … _2026 
 

َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد 
1_ … _2591 
 

ـْ َشَنآُف َقْوـٍ  واََل َيْجِرَمنَُّك
2_ … _1993 
 

ـْ  ـْ ِديَنُك اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك
3 

 1560؛ 636
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ـُ النَّْساَا  َأْو اَلَمْسُت
6_ … _3039 



 

 

 
ـْ  َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُك

11_ … _2132 
 

ـْ َقاِسَيًة  ـْ َوَجَعْمَنا ُقُموَبُي َلَعنَّاُى
13_ … _2045 
 

اأَلْرَض اْلُمَقدََّسَة 
21_ … _1069 
 

َبا ُقْرَبانًا  ِإْذ َقرَّ
27_ … _1659 
 

ِإنََّما َيَتَقبَُّؿ المَُّو ِمَف اْلُمتَِّقيَف 
27_ … _2785 
 

ـْ  ـْ ُيِرِد المَُّو َأْف ُيَطيَّْر ُقُموَبُي ُأْوَلِئَؾ الَِّذيَف َل
41_ … _2458 
 

ـُ اْلَكاِفُروَف  ـْ ِبَما َأنَزَؿ المَُّو َفُأْوَلِئَؾ ُى ـْ َيْحُك َوَمْف َل
44_ … _1046 
 

ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْف ِكَتاِب المَِّو 
44_ … _1624 
 

ـْ ِشْرَعًة َوِمْنَياجًا  ِلُكؿٍّب َجَعْمَنا ِمْنُك
48_ … _1507 
 

ـْ  ـْ َفِإنَُّو ِمْنُي ـْ ِمْنُك َوَمْف َيَتَولَُّي
51 

 2858؛ 2747؛ 1427؛722؛ 258



 

 

 
ـْ َوُيِحبُّوَنُو  ُيِحبُُّي

54_ … _643 
 

َذِلَؾ َفْضُؿ المَِّو ُيْؤِتيِو َمْف َيَشاُا 
54_ … _1262 
 

ُيَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو واََل َيَخاُفوَف َلْوَمَة اَلِئـٍ 
54_ … _2285 
 

َوَمْف َيَتَوؿَّ المََّو َوَرُسوَلُو 
56_ … _2791 
 

ـُ السُّْحَت  َوَأْكِمِي
62_ … _3036 
 

ُكمََّما َأْوَقُدوا َناًرا ِلْمَحْرِب َأْطَفَأَىا المَُّو 
64_ … _346 
 

َبمّْْغ َما ُأنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ 
67_ … _1649 
 

ـَ  َكاَنا َيْأُكبَلِف الطََّعا
75_ … _483 
 

َوَضمُّوا َعْف َسَواِا السَِّبيِؿ 
77_ … _287 
 

ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني ِإْسَراِئيَؿ 
78_ … _2045 
 



 

 

ْيَد  اَل َتْقُتُموا الصَّ
95_ … _717 
 

َعَفا المَُّو َعْنَيا 
101_ … _1477 

 
ُؿ اْلُقْرآُف  ْف َتْسَأُلوا َعْنَيا ِحيَف ُيَنزَّ َواِ 

101_ … _1477 
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َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتْسَأُلوا َعْف َأْشَياَا 
101_ … _1477 

 
ـْ  ـْ َمْف َضؿَّ ِإَذا اْىَتَدْيُت ُك ـْ اَل َيُضرُّ ـْ َأنُفَسُك َعَمْيُك

105_ … _1232 
 

األنعاـ 
 

ـْ َيْعِدُلوَف  َـّ الَِّذيَف َكَفُروا ِبَربِّْي ُث
1 

 1517؛ 695
 

َوَجَعَؿ الظُُّمَماِت َوالنُّوَر 
1_ … _751 
 

ْلَنا َعَمْيَؾ ِكَتابًا ِفي ِقْرَطاٍس  َوَلْو َنزَّ
7_ … _2067 
 

ـْ َما َيْمِبُسوَف  َوَلَمَبْسَنا َعَمْيِي



 

 

9_ … _1045 
 

َكَتَب َعَمى َنْفِسِو الرَّْحَمَة 
12_ … _1380 
 

َوَلُو َما َسَكَف ِفي المَّْيِؿ َوالنََّياِر 
13_ … _2161 
 

ُقْؿ َأيُّ َشْيٍا َأْكَبُر َشَياَدًة ُقِؿ المَُّو 
19_ … _1721 
 

ـُ  َيْعِرُفوَنُو َكَما َيْعِرُفوَف َأْبَناَاُى
20_ … _165 
 

ْف َيَرْوا ُكؿَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمُنوا ِبَيا  َواِ 
25_ … _2067 
 

َياَلْيَتَنا ُنَردُّ واََل ُنَكذَّْب ِبآَياِت َربَّْنا 
27_ … _1566 
 

ْنَيا  ِإْف ِىَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّ
29_ … _335 
 

ـْ  ـْ َعَمى ُظُيوِرِى ـْ َيْحِمُموَف َأْوَزاَرُى َوُى
31_ … _883 
 

ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيٍا  َما َفرَّ
38_ … _302 
 

ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيٍا  َما َفرَّ
38 



 

 

 1561؛ 1559؛ 1493
 

َوَما َتْسُقُط ِمْف َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَمُمَيا 
59_ … _753 
 

ُأْوَلِئَؾ الَِّذيَف ُأْبِسُموا ِبَما َكَسُبوا 
70_ … _1026 
 

ـَ َمَمُكوَت السََّماَواِت  َوَكَذِلَؾ ُنِري ِإْبَراِىي
75_ … _1938 
 

ُنوًرا َوُىًدى ِلمنَّاِس 
91_ … _836 
 

ـْ َيْمَعُبوَف  ـْ ِفي َخْوِضِي َـّ َذْرُى ُقِؿ المَُّو ُث
91_ … _2899 
 

ـْ  َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُك
94_ … _167 
 

َؿ َمرٍَّة  ـْ َأوَّ َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَمْقَناُك
94 
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_ … _924 
 

ـْ  َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَمْقَناُك
94_ … _581 
 



 

 

ِإفَّ المََّو َفاِلُؽ اْلَحبّْ َوالنََّوى 
95 

 813؛ 223
 

ـُ النُُّجوـَ ِلَتْيَتُدوا ِبَيا  َوُىَو الَِّذي َجَعَؿ َلُك
97_ … _559 
 

انُظُروا ِإَلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِو 
99 

 1345؛ 609
 

َخاِلُؽ ُكؿّْ َشْيٍا 
102 

 1169؛ 1017
 

اَل ُتْدِرُكُو اأَلْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُؾ اأَلْبَصاَر 
103_ … _1290 

 
ـْ ِبَوِكيٍؿ  َما َأْنَت َعَمْيِي

107_ … _171 
 

َوِلَتْصَغى ِإَلْيِو َأْفِئَدُة 
113_ … _760 

 
َأَوَمْف َكاَف َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه 

122_ … _653 
 

َوآُتوا َحقَُّو 
141_ … _173 

 
واََل ُتْسِرُفوا 



 

 

141_ … _1049 
 

ُة اْلَباِلَغُة  ُقْؿ َفِممَِّو اْلُحجَّ
149_ … _1737 

 
َـّ شيدااكـ  َىُم

150_ … _1329 
 

َسَنْجِزي الَِّذيَف َيْصِدُفوَف َعْف آَياِتَنا 
157_ … _1002 

 
َمْف َجاَا ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا 

160 
 2317؛ 2201؛ 1742؛1147

 
واََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

164 
 1039؛ 288

 
واََل َتْكِسُب ُكؿُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَمْيَيا 

164_ … _1039 
 

األعراؼ 
 

َفَمْف ثَُقَمْت َمَواِزيُنُو 
8_ … _676 
 

َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيٍف 
12_ … _1987 
 

ـَ  ـْ ِصَراَطَؾ اْلُمْسَتِقي ْقُعَدفَّ َلُي ََ اَل



 

 

16،17_ … _1982 
 

ـْ  ـْ َوِمْف َخْمِفِي ـْ ِمْف َبْيِف َأْيِديِي َـّ اَلِتَينَُّي ُث
17_ … _2437 
 

ـُ اْسُكْف َأْنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجنََّة  َوَياآَد
19_ … _742 
 

َفَدالَُّىَما ِبُغُروٍر 
22_ … _153 
 

َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف 
22_ … _203 
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ـْ َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا  ْف َل َربََّنا َظَمْمَنا َأنُفَسَنا َواِ 
23_ … _155 
 

َوِلَباُس التَّْقَوى 
26 

 2305؛ 1537
 

َوِلُكؿّْ ُأمٍَّة َأَجٌؿ 
34_ … _1558 
 

اَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة واََل َيْسَتْقِدُموَف 
34_ … _2701 
 

ْـّ اْلِخَياِط  َحتَّى َيِمَج اْلَجَمُؿ ِفي َس



 

 

40_ … _926 
 

َأاَل َلُو اْلَخْمُؽ َواأَلْمُر َتَباَرَؾ المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميَف 
54_ … _1527 
 

َراٍت ِبَأْمِرِه  ُمَسخَّ
55_ … _1360 
 

َأاَل َلُو اْلَخْمُؽ َواأَلْمر 
55_ … _2877 
 

َياَح ُنْشًرا  َوُىَو الَِّذي ُيْرِسُؿ الرّْ
57 

 1999؛ 869
 

ـْ َصاِلًحا  َلى َثُموَد َأَخاُى َواِ 
73_ … _1011 
 

ـْ َجاِثِميَف  َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِى
78_ … _1999 
 

ـْ  َوَنَصْحُت َلُك
79_ … _935 
 

ـْ ُشَعْيًبا  َلى َمْدَيَف َأَخاُى َواِ 
85_ … _1011 
 

َربََّنا اْفَتْب َبْيَنَنا َوَبْيَف َقْوِمَنا ِباْلَحؽّْ 
89_ … _2173 
 

َوَلْو َأفَّ َأْىَؿ اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا 



 

 

96_ … _2320 
 

َأَفَأِمَف َأْىُؿ اْلُقَرى 
97_ … _1801 
 

ـْ َناِئُموَف  َبَياتًا َوُى
97_ … _1801 
 

َفبَل َيْأَمُف َمْكَر المَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف 
99_ … _3010 
 

َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِىَي ُثْعَباٌف ُمِبيٌف 
107_ … _1249 

 
َأْرِجِو َوَأَخاُه 

111_ … _1682 
 

اْسَتِعيُنوا ِبالمَِّو 
128_ … _182 

 
َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقيَف 

128_ … _2575 
 

َوَقاُلوا َمْيَما َتْأِتَنا ِبِو ِمْف آَيٍة 
132_ … _3041 

 
ـْ آِلَيٌة  اْجَعؿ َلَنا ِإَليًا َكَما َلُي

138_ … _2960 
 

َوْأُمْر َقْوَمَؾ َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَيا 
145_ … _2379 



 

 

 
َوَلمَّا َسَكَت َعْف ُموَسى اْلَغَضُب 

154_ … _2606 
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َأْنَت َوِليَُّنا 
155_ … _183 

 
ِإْف ِىَي ِإالَّ ِفْتَنُتَؾ 

155_ … _335 
 

ـُ اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسَباطًا ُأَممًا  َوَقطَّْعَناُى
160_ … _1416 

 
نَُّو َلَغُفوٌر َرِحيـٌ  ِإفَّ َربََّؾ َلَسِريُع اْلِعَقاِب َواِ 

167_ … _1239 
 

ـْ  يَّاَتُي ـْ ُذرّْ ـَ ِمْف ُظُيوِرِى ْذ َأَخَذ َربَُّؾ ِمْف َبِني آَد َواِ 
172_ … _157 

 
َفَمَثُمُو َكَمَثِؿ اْلَكْمِب 

176_ … _172 
 

َأْخَمَد ِإَلى اأَلْرِض 
176_ … _1519 

 
ـْ َأْعُيٌف اَل ُيْبِصُروَف ِبَيا  َلُي

179 
 878؛ 791



 

 

 
ـَ َكِثيرًا  َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَينَّ

179_ … _1358 
 

ـَ  َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَينَّ
179_ … _2830 

 
ـْ ِمْف َحْيُث اَل َيْعَمُموَف  َسَنْسَتْدِرُجُي

182 
 659؛ 514

 
ـْ ِمْف َحْيُث اَل َيْعَمُموَف  َسَنْسَتْدِرُجُي

182-183_ … _2740 
 

ـْ ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌف  َوُأْمِمي َلُي
183 
 2810؛ 659

 
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِف اْلَجاِىِميَف 

199_ … _2378 
 

َفاْسَتِعْذ ِبالمَِّو 
200_ … _617 

 
ـْ َطاِئٌؼ ِمَف الشَّْيَطاِف  ِإفَّ الَِّذيَف اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّي

201_ … _283 
 

ـْ َطاِئٌؼ ِمَف الشَّْيَطاِف َتَذكَُّروا  ِإفَّ الَِّذيَف اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّي
201_ … _1537 

 
َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُف َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأنِصُتوا  َواِ 



 

 

204_ … _1007 
 

األنفاؿ 
 

ـْ  اتَُّقوا المََّو َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك
1_ … _316 
 

ـْ  َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك
1_ … _284 
 

ـْ ُكؿَّ َبَناٍف  َواْضِرُبوا ِمْنُي
12_ … _1988 
 

ـْ َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه  َوَمْف ُيَولِّْي
16_ … _518 
 

ًة  ـْ َخاصَّ َواتَُّقوا ِفْتَنًة اَل ُتِصيَبفَّ الَِّذيَف َظَمُموا ِمْنُك
25 
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_ … _1667 
 

ـْ ِفْتَنٌة  ـْ َوَأْواَلُدُك َواْعَمُموا َأنََّما َأْمَواُلُك
28_ … _2783 
 

ـْ ُفْرَقاًنا  ِإْف َتتَُّقوا المََّو َيْجَعْؿ َلُك
29_ … _283 
 

ـْ  ـْ َوَأْنَت ِفيِي َبُي َوَما َكاَف المَُّو ِلُيَعذّْ



 

 

33 
 2781؛ 1736

 
ـْ  َبُي َوَما َكاَف المَُّو ُمَعذّْ

33_ … _1980 
 

ـْ َيْسَتْغِفُروَف  ـْ َوُى َبُي َوَما َكاَف المَُّو ُمَعذّْ
33_ … _2781 
 

واْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف 
41_ … _2928 
 

ـْ  َوَتْذَىَب ِريُحُك
43_ … _336 
 

َواْذُكُروا المََّو َكِثيرًا 
45_ … _1588 
 

ـْ ِفَئًة َفاْثُبُتوا  َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا َلِقيُت
45_ … _2746 
 

ـْ  واََل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُك
46 

 2887؛ 1744؛ 794؛398
 

ـْ َيُؾ ُمَغيّْرًا ِنْعَمًة َأْنَعَمَيا َعَمى َقْوـٍ  َذِلَؾ ِبَأفَّ المََّو َل
53 

 2268؛ 1519
 

ـْ ِفي اْلَحْرِب  َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّي
57_ … _2925 



 

 

 
ـْ  َوَألََّؼ َبْيَف ُقُموِبِي

63 
 1744؛ 782

 
َياَأيَُّيا النَِّبيُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى اْلِقَتاِؿ 

65_ … _2647 
 

ـْ ِماَئٌة َصاِبَرٌة َيْغِمُبوا ِماَئَتْيِف  َفِإْف َيُكْف ِمْنُك
66_ … _1022 
 

ـْ َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكِريـٌ  َلُي
74_ … _1264 
 

ـْ َأْوَلى ِبَبْعٍض  َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ َبْعُضُي
75_ … _2253 
 

التوبة 
 

ـْ َأَحدًا  ـْ ُيَظاِىُروا َعَمْيُك َوَل
4_ … _2456 
 

اْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَف 
5_ … _172 
 

َـّ َأْبِمْغُو َمْأَمَنُو  ُث
6_ … _390 
 

ْف َأَحٌد ِمَف اْلُمْشِرِكيَف اْسَتَجاَرَؾ  َواِ 
6_ … _172 
 



 

 

َأْبِمْغُو َمْأَمَنُو 
6_ … _1087 
 

ـْ َيتَِّخُذوا ِمْف ُدوِف المَِّو واََل َرُسوِلِو واََل اْلُمْؤِمِنيَف َوِليَجةً   َوَل
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16 
 842؛ 249

 
ـُ المَُّو ِفي َمَواِطَف َكِثيَرٍة  َلَقْد َنَصَرُك

25_ … _2175 
 

َوَقاَلِت اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُف المَِّو 
30_ … _2191 
 

ـْ ِإَلى اأَلْرِض  اثَّاَقْمُت
38_ … _2648 
 

انِفُروا ِخَفافًا َوِثَقااًل 
41_ … _2648 
 

ـْ  َلْو َخَرُجوا ِفيُك
47_ … _2119 
 

ـْ ِإالَّ َخَبااًل  َما َزاُدوُك
47_ … _2119 
 

ـْ  ْوَضُعوا ِخبَلَلُك ََ واََل
47_ … _2119 



 

 

 
ـُ اْلِفْتَنَة  َيْبُغوَنُك

47_ … _2119 
 

ـْ  َنُسوا المََّو َفَنِسَيُي
67_ … _898 
 

َوِرْضَواٌف ِمَف المَِّو َأْكَبر 
72 

 2747؛ 1275؛ 845؛758
 

َوَمَساِكَف َطيَّْبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍف 
72_ … _876 
 

ـْ ِمْف َفْضِمِو َبِخُموا ِبِو  َفَممَّا آَتاُى
76_ … _1064 
 

َفْمَيْضَحُكوا َقِميبًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا 
82 

 463؛ 276
 

ـْ َداِئَرُة السَّْوِا  َعَمْيِي
98_ … _2628 
 

َوآَخُروَف ُمْرَجْوَف أِلَْمِر المَِّو 
106_ … _1682 

 
َعَمى َشَفا ُجُرٍؼ َىاٍر 

109_ … _641 
 

َوَمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَف المَِّو 



 

 

111_ … _2591 
 

ـْ  ِإفَّ المََّو اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأنُفَسُي
111_ … _3070 

 
التَّاِئُبوَف اْلَعاِبُدوَف 

112 
 988؛ 257

 
ـُ اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت  َضاَقْت َعَمْيِي

118 
 2878؛ 765

 
اِدِقيَف  َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع الصَّ

119_ … _283 
 

ـْ ِمَف اْلُكفَّاِر  َقاِتُموا الَِّذيَف َيُموَنُك
123_ … _2043 

 
ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُاوٌؼ َرِحيـٌ 

128_ … _657 
 

ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُاوٌؼ َرِحيـٌ  َحِريٌص َعَمْيُك
128_ … _1649 

 
ـْ  ـْ َرُسوٌؿ ِمْف َأنُفِسُك َلَقْد َجاَاُك

128_ … _1649 
 

 يونس

(6/2371 )



 

 

 

ـْ  ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد َربِّْي ـْ َقَد َأفَّ َلُي
2_ … _2533 
 

ـْ َجِميًعا  ِإَلْيِو َمْرِجُعُك
4_ … _868 
 

َذا َمسَّ اإِلْنَساَف الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِو  َواِ 
12_ … _2852 
 

َجاَاْتَيا ِريٌب َعاِصٌؼ 
22_ … _135 
 

ـْ  ـْ ِفي اْلُفْمِؾ َوَجَرْيَف ِبِي َحتَّى ِإَذا ُكْنُت
22_ … _869 
 

ـْ  ِإَلْيَنا َمْرِجُعُك
23_ … _1244 
 

َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض 
24_ … _136 
 

َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخُرَفَيا 
24_ … _677 
 

َكَماٍا َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماِا 
24_ … _1556 
 

ـْ  َفَزيَّْمَنا َبْيَنُي
28_ … _129 



 

 

 
َتْبُمو ُكؿُّ َنْفٍس َما َأْسَمَفْت 

30_ … _1826 
 

بَلُؿ  ـُ اْلَحؽُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَحؽّْ ِإالَّ الضَّ ـُ المَُّو َربُُّك َذِلُك
32_ … _2670 
 

ـْ ُيِحيُطوا ِبِعْمِمِو  َبْؿ َكذَُّبوا ِبَما َل
39_ … _1067 
 

ُدوِر  ِشَفاٌا ِلَما ِفي الصُّ
57_ … _1097 
 

ـْ َيْحَزُنوَف  ـْ واََل ُى َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَا المَِّو اَل َخْوٌؼ َعَمْيِي
62 

 2983؛1147؛598
 

َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَا المَِّو 
62_ … _2844 
 

ِلَتْسُكُنوا ِفيِو 
67_ … _235 
 

َوالنََّياَر ُمْبِصًرا 
67_ … _235 
 

ـْ  ـْ َوُشَرَكاَاُك َفَأْجِمُعوا َأْمَرُك
71_ … _2294 
 

ِلَتْمِفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعَمْيِو آَباَاَنا 
78_ … _1302 



 

 

 
ـْ ُمْمُقوَف  َأْلُقوا َما َأْنُت

80_ … _1341 
 

َربََّنا ِلُيِضمُّوا َعْف َسِبيِمَؾ 
88_ … _2830 
 

َوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْسَراِئيَؿ ُمَبوََّأ ِصْدٍؽ 
93_ … _1775 
 

ىود 
 

ِمْف َلُدْف َحِكيـٍ 
1_ … _2267 
 

ـْ َمَتاعًا َحَسنًا ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمِّى  ُيَمتّْْعُك
3_ … _2266 
 

َوَما ِمْف َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َعَمى المَِّو ِرْزُقَيا 
6 
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 868؛ 172
 

ـْ َأْحَسُف َعَمبًل  ـْ َأيُُّك ِلَيْبُمَوُك
7_ … _570 
 

َأُنْمِزُمُكُموَىا 
28_ … _1349 



 

 

 
ِإفَّ اْلعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقيَف 

49_ … _799 
 

ِإْف َنُقوُؿ ِإالَّ اْعَتَراَؾ َبْعُض آِلَيِتَنا ِبُسوٍا 
54_ … _150 
 

ُىَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا 
56_ … _871 
 

َما ِمْف َدابٍَّة ِإالَّ ُىَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا 
56_ … _1563 
 

َقاَؿ َسبَلـٌ 
69_ … _1671 
 

َقاُلوا َسبَلمًا 
69_ … _1671 
 

ْوُع  ـَ الرَّ َفَممَّا َذَىَب َعْف ِإْبَراِىي
74_ … _220 
 

َوَما ِىَي ِمَف الظَّاِلِميَف ِبَبِعيٍد 
83_ … _2263 
 

وما أردت ِإالَّ اإِلْصبَلَح َما اْسَتَطْعُت 
88_ … _2260 
 

َلْيِو ُأِنيُب  َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 
88_ … _2260 
 



 

 

ـْ  ـْ ِشَقاِقي َأْف ُيِصيَبُك َوَياَقْوـِ اَل َيْجِرَمنَُّك
89_ … _813 
 

ِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد 
98_ … _631 
 

ـٌ َوَحِصيٌد  ِمْنَيا َقاِئ
100_ … _1169 

 
َوَكَذِلَؾ َأْخُذ َربَّْؾ ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى 

102_ … _622 
 

ـْ َشِقيّّ َوَسِعيٌد  َفِمْنُي
105_ … _1276 

 
َعَطاًا َغْيَر َمْجُذوٍذ 

108 
 1643؛ 203

 
ـْ َكَما ُأِمْرَت  َفاْسَتِق

112_ … _2376 
 

ـُ النَّاُر  واََل َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَف َظَمُموا َفَتَمسَُّك
113_ … _638 

 
َلْيِو ُيْرَجُع اأَلْمُر ُكمُُّو  َواِ 

123_ … _1219 
 

يوسؼ 
 

ِفي َغَياَبِة اْلُجبّْ 



 

 

10_ … _1313 
 

َفَأْدَلى َدْلَوُه 
19_ … _206 
 

َقْد َشَغَفَيا ُحبِّا 
30_ … _286 
 

َما َىَذا َبَشرًا 
31_ … _2460 
 

ـَ َربّْي  ِإالَّ َما َرِح
53_ … _2505 
 

مَّاَرٌة ِبالسُّوِا  ََ ِإفَّ النَّْفَس اَل
53_ … _2505 

(6/2373 )

 

َفبَل َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَف 
69_ … _ 961 
 

َخَمُصوا َنِجيًِّا 
80_ … _604 
 

َياَأَسَفى َعَمى ُيوُسَؼ 
84 

 2752؛ 1979؛ 1166
 

ِإنَُّو اَل َيْيَئُس ِمْف َرْوِح المَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ الَكاِفُروَف 



 

 

87_ _ … _ _3010 
 

ـُ الرَّاِحِميَف  ـْ َوُىَو َأْرَح َيْغِفُر المَُّو َلُك
92_ … _1190 
 

َوَقْد َأْحَسَف ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَف السّْْجِف 
100_ … _902 

 
َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَف 

103_ … _2487 
 

الرعد 
 

ـُ اْلَمُثبَلُت  َوَقْد َخَمْت ِمْف َقْبِمِي
6_ … _189 
 

ِإفَّ َربََّؾ َلَشِديُد اْلِعَقاِب  ََ
6_ … _1169 
 

َوُكؿُّ َشْيٍا ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر 
8 

 697؛ 410
 

ـُ  َوَما َتِغيُض اأَلْرَحا
8_ … _864 
 

ـُ َوَما َتْزَداُد  َوَما َتِغيُض اأَلْرَحا
8_ … _1345 
 

َوُكؿُّ َشْيٍا ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر 
8_ … _1558 



 

 

 
َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ 

13_ … _1495 
 

َوِلمَِّو َيْسُجُد َمْف ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض 
15_ … _1879 
 

ـْ َجَعُموا ِلمَِّو ُشَرَكاَا َخَمُقوا  َأ
16_ … _926 
 

ـْ ِمْف ُكؿّْ َباٍب  َواْلَمبَلِئَكُة َيْدُخُموَف َعَمْيِي
23،24_ … _1564 

 
َأاَل ِبِذْكِر المَِّو َتْطَمِئفُّ اْلُقُموُب 

28_ … _2279 
 

ـْ َوُحْسُف َمآٍب  ُطوَبى َلُي
29_ … _1513 
 

َلْيِو َمَتاِب  َواِ 
30_ … _2317 
 

ـْ ِبَما َصَنُعوا َقاِرَعٌة  واََل َيَزاُؿ الَِّذيَف َكَفُروا ُتِصيُبُي
31 

 1123؛ 916
 

ُأُكُمَيا َداِئـٌ 
35_ … _865 
 

ِلُكؿّْ َأَجٍؿ ِكَتاٌب 
38 



 

 

 1558؛ 862
 

ـْ َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اأَلْرَض َنْنُقُصَيا ِمْف َأْطَراِفَيا  َأَوَل
41_ … _397 
 

َكَفى ِبالمَِّو َشِييدًا 
43 

 1927؛ 1466

(6/2374 )

 

إبراىيـ 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َرُسوٍؿ ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِو 

4_ … _1094 
 

ـْ ِبَأيَّاـِ المَِّو  َوَذكّْْرُى
5_ … _2044 
 

ـْ  ِزيَدنَُّك ََ ـْ اَل َلِئْف َشَكْرُت
7 

 3051؛ 2901؛ 2973؛ 2833؛1271؛182
 

ـُ  ِمْف َوَراِئِو َجَينَّ
16_ … _2755 
 

َوَقاَؿ الشَّْيَطاُف َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر 
22_ … _606 
 

َمَثبًل َكِمَمًة َطيَّْبًة 
24_ … _894 



 

 

 
ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكؿَّ ِحيٍف 

25_ … _1093 
 

َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْف َفْوِؽ اأَلْرِض َما َلَيا ِمْف َقَراٍر 
26_ … _1105 
 

ـْ َداَر اْلَبَواِر  َأَحمُّوا َقْوَمُي
28_ … _1985 
 

ـَ َيْصَمْوَنَيا  َجَينَّ
29_ … _1161 
 

ـَ َيْصَمْوَنَيا َوِبْئَس اْلَقَراُر  َجَينَّ
29_ … _1821 
 

ـْ ِإَلى النَّاِر  َفِإفَّ َمِصيَرُك
30_ … _1524 
 

ـُ المَّْيَؿ َوالنََّياَر  َر َلُك َوَسخَّ
33_ … _1875 
 

َربّْ اْجَعْؿ َىَذا اْلَبَمَد آِمًنا 
35_ … _988 
 

ِلَيْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو اأَلْبَصاُر 
42_ … _1617 
 

ـْ َىَواٌا  َوَأْفِئَدُتُي
43 

 878؛ 578



 

 

 
ـْ  ـْ َطْرُفُي اَل َيْرَتدُّ ِإَلْيِي

43_ … _835 
 

َفبَل َتْحَسَبفَّ المََّو 
47_ … _294 
 

َوَبَرُزوا ِلمَِّو اْلَواِحِد اْلَقيَّاِر 
48_ … _1280 
 

الحجر 
 

ْلَنا الذّْْكَر  َنزَّ
9_ … _464 
 

ـْ َباًبا ِمَف السََّماِا  َوَلْو َفَتْحَنا َعَمْيِي
14_ … _2067 
 

َياَح َلَواِقَب  َوَأْرَسْمَنا الرّْ
22_ … _1999 
 

ِمْف َحَمٍإ َمْسُنوٍف 
26_ … _1343 
 

ِمْف َصْمَصاٍؿ ِمْف َحَمٍإ َمْسُنوٍف 
26_ … _1343 
 

ِإنّْي َخاِلٌؽ َبَشًرا ِمْف َصْمَصاٍؿ ِمْف َحَمٍإ َمْسُنوٍف 
28_ … _149 
 

فَّ َعَمْيَؾ المَّْعَنَة  َواِ 



 

 

35_ … _306 
 

ِإنََّؾ ِمَف اْلُمْنَظِريَف 
37_ … _152 

(6/2375 )

 

َربّْ ِبَما َأْغَوْيَتِني 
39_ … _1983 
 

ـْ ِفي اأَلْرِض  َزيَّْنفَّ َلُي َُ اَل
39 

 1983؛ 1982
 

ـْ ِمْف ِغؿٍّب  َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِى
47 

 1442؛ 1326
 

َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلْمُمْؤِمِنيَف 
88 

 2224؛1541؛657
 

ِإنّْي َأَنا النَِّذيُر اْلُمِبيُف 
89_ … _831 
 

َكَما َأْنَزْلَنا َعَمى اْلُمْقَتِسِميَف 
90_ … _1104 
 

َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمر 
94_ … _188 



 

 

 
ـُ  َوَلَقْد َنْعَم

97_ … _209 
 

النحؿ 
 

َأْف َأنِذُروا 
2_ … _1281 
 

ـْ  ـَ َخَمَقَيا َلُك َواأَلْنَعا
5_ … _1475 
 

َوِمْنَيا َجاِئٌر 
9_ … _364 
 

ـْ َكاِمَمًة َيْوـَ اْلِقَياَمِة  ِلَيْحِمُموا َأْوَزاَرُى
25_ … _288 
 

ِإفَّ اْلِخْزَي اْلَيْوـَ َوالسُّوَا َعَمى اْلَكاِفِريَف 
27_ … _985 
 

َيَتَفيَُّأ ِظبَلُلُو َعِف اْلَيِميِف َوالشََّماِئِؿ 
48_ … _1337 
 

ـْ  ـْ ِمْف َفْوِقِي َيَخاُفوَف َربَُّي
50_ … _873 
 

َفاْسُمِكي ُسُبَؿ َربِّْؾ ُذُلبًل 
69_ … _1745 
 

َوَمْف َرَزْقَناُه ِمنَّا ِرْزًقا َحَسًنا 



 

 

75_ … _326 
 

َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَمْمِب اْلَبَصِر 
77_ … _2419 
 

ـْ اَل َتْعَمُموَف َشْيئًا  ـْ ِمْف ُبُطوِف ُأمََّياِتُك َوالمَُّو َأْخَرَجُك
78_ … _2302 
 

َما ُيْمِسُكُيفَّ ِإالَّ المَُّو 
79_ … _1880 
 

ـْ  َيْوـَ َظْعِنُك
80_ … _2329 
 

ـْ ِمَف اْلِجَباِؿ َأْكَنانًا  َوَجَعَؿ َلُك
81_ … _1084 
 

ِتْبَياًنا ِلُكؿّْ َشْيٍا 
89 

 1167؛ 302
 

ِإفَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف 
90_ … _2894 
 

ـْ  ـْ َدَخبًل َبْيَنُك واََل َتتَِّخُذوا َأْيَماَنُك
94_ … _1293 
 

َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبًة 
97_ … _2894 

(6/2376 )



 

 

 

َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ 
112 
 2372؛ 1972؛ 1776؛ 577؛348

 
ـُ اْلَعَذاُب  َفَأَخَذُى

113_ … _2881 
 

ـَ َكاَف ُأمًَّة  ِإفَّ ِإْبَراِىي
120_ … _2969 

 
اْدُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَّْؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 

125_ … _781 
 

ـْ ِبِو  ـْ َفَعاِقُبوا ِبِمْثِؿ َما ُعوِقْبُت ْف َعاَقْبُت َواِ 
126 

 2913؛ 1174
 

ـْ  ْف َعاَقْبُت َواِ 
126_ … _2483 

 
ِإفَّ المََّو َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا 

128 
 1537؛1574؛283

 
اإلسراا 

 
ـْ ِعَبادًا َلَنا  َبَعْثَنا َعَمْيُك

5_ … _2358 
 



 

 

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُا  َمْف َكاَف ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ
18_ … _1066 
 

َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿّْ 
24_ … _910 
 

واََل ُتَبذّْْر َتْبِذيرًا 
26_ … _1049 
 

واََل َتْبُسْطَيا ُكؿَّ اْلَبْسِط 
29_ … _2353 
 

ـْ َخْشَيَة ِإْمبَلٍؽ  واََل َتْقُتُموا َأْواَلَدُك
31_ … _2912 
 

ِإفَّ اْلَعْيَد َكاَف َمْسُئواًل 
34_ … _2709 
 

واََل َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحًا 
37_ … _1370 
 

ـْ ِباْلَبِنيَف  ـْ َربُُّك َأَفَأْصَفاُك
40_ … _1641 
 

ِحَجابًا َمْسُتورًا 
45_ … _1307 
 

َأِئَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا 
49 

 921؛ 581
 



 

 

َؿ َمرٍَّة  ـْ َأوَّ َفَسَيُقوُلوَف َمْف ُيِعيُدَنا ُقِؿ الَِّذي َفَطَرُك
51_ … _1907 
 

ـْ ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلواَلِد  َوَشاِرْكُي
64 

 1987؛ 246
 

ـْ ِبَخْيِمَؾ َوَرِجِمَؾ  َوَأْجِمْب َعَمْيِي
64_ … _1878 
 

يِب  ـْ َقاِصًفا ِمَف الرّْ َفُيْرِسَؿ َعَمْيُك
69_ … _416 
 

ـْ ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر  َوَحَمْمَناُى
70_ … _1139 

(6/2377 )

 

ـْ َشْيئًا َقِميبًل  َوَلْواَل َأْف ثَبَّْتَناَؾ َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُف ِإَلْيِي
74_ … _2199 
 

ُسنََّة َمْف َقْد َأْرَسْمَنا َقْبَمَؾ ِمْف ُرُسِمَنا 
77_ … _2744 
 

ْد ِبِو َناِفَمًة  َوِمَف المَّْيِؿ َفَتَيجَّ
79_ … _598 
 

َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِا َوَلْف ُنْؤِمَف ِلُرِقيَّْؾ 
93_ … _2698 
 



 

 

الكيؼ 
 

َفَمَعمََّؾ َباِخٌع َنْفَسَؾ 
6_ … _1331 
 

ِقيـِ  َإفَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِؼ َوالرَّ
9_ … _139 
 

ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيِؼ 
10_ … _2440 
 

ـْ  َوَرَبْطَنا َعَمى ُقُموِبِي
14_ … _230 
 

واََل َتُقوَلفَّ ِلَشْيٍا ِإنّْي َفاِعٌؿ َذِلَؾ َغدًا 
23_ … _2463 
 

َوَساَاْت ُمْرَتَفًقا 
29_ … _588 
 

َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا 
31_ … _588 
 

َفُتْصِبَب َصِعيدًا َزَلقًا 
40_ … _2449 
 

َكَماٍا َأنَزْلَناُه ِمَف السََّماِا 
45_ … _908 
 

َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة واََل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا 
49_ … _941 



 

 

 
ِإالَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف اْلِجفّْ 

50_ … _1981 
 

َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضمّْيَف َعُضدًا 
51 

 2665؛ 1463
 

ـْ َمْوِبًقا  َوَجَعْمَنا َبْيَنُي
52_ … _605 
 

ـْ َمِمٌؾ  َوَكاَف َوَراَاُى
79_ … _284 
 

َوُكْفًرا ]َفَخِشيَنا َأْف ُيْرِىَقُيَما ُطْغَياًنا
80_ … _590 
 

ـْ َسدِّا  َعَمى َأْف َتْجَعَؿ َبْيَنَنا َوَبْيَنُي
94_ … _348 
 

مريـ 
 

ـُ ِمنّْي  ِإنّْي َوَىَف اْلَعْظ
4_ … _916 
 

َواْشَتَعَؿ الرَّْأُس َشْيًبا 
4_ … _1541 
 

ـُ ِمنّْي  ِإنّْي َوَىَف اْلَعْظ
4 

 2596؛ 2165



 

 

 
ـْ َوَأْبِصْر  َأْسِمْع ِبِي

38_ … _1463 
 

َياَأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّْيَطاَف 
44_ … _2058 
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ـْ ِلَساَف ِصْدٍؽ َعِميِّا  َوَجَعْمَنا َلُي
50_ … _328 
 

ـْ ِإالَّ َواِرُدَىا  ْف ِمْنُك َواِ 
71_ … _1680 
 

اطََّمَع اْلَغْيَب 
78_ … _337 
 

ـْ َوَعدَُّىـ  َلَقْد َأْحَصاُى
94_ … _118 
 

طو 
 

ـُ السّْرَّ  َيْعَم
7_ … _747 
 

ـُ السّْرَّ َوَأْخَفى  َيْعَم
7_ … _1291 
 

َوَىْؿ َأَتاَؾ َحِديُث ُموَسى 



 

 

9،10_ … _731 
 

اْشُدْد ِبِو َأْزِري 
31_ … _2325 
 

َواْصَطَنْعُتَؾ ِلَنْفِسي 
41 

 1641؛ 1127
 

اْذَىَبا ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى 
43_ … _2002 
 

اَل َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى 
46_ … _186 
 

ـُ اأَلْرَض َمْيدًا  الَِّذي َجَعَؿ َلُك
53_ … _1332 
 

َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِو ِخيَفًة ُموَسى 
67_ … _667 
 

َوَأْلِؽ َما ِفي َيِميِنَؾ 
69_ … _1341 
 

ـُ المَُّو  ِإنََّما ِإَلُيُك
98_ … _1096 
 

َفَيَذُرَىا َقاًعا َصْفَصًفا 
106_ … _887 

 
َفَيَذُرَىا َقاعًا َصْفَصفًا 



 

 

106،107_ … _1618 
 

َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْمَحيّْ اْلَقيُّوـِ 
111_ … _1446 

 
َوَعَنِت اْلُوُجوُه 

111_ … _1136 
 

ـْ َنِجْد َلُو َعْزمًا  َوَل
115_ … _1234 

 
ـْ َنِجْد َلُو َعْزمًا  َفَنِسَي َوَل

115_ … _2134 
 

ِإفَّ َلَؾ َأالَّ َتُجوَع ِفيَيا واََل َتْعَرى 
118،119_ … _1573 

 
َمِعيَشًة َضنًكا 

124_ … _919 
 

َفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكًا 
124_ … _1643 

 
َوَسبّْْب ِبَحْمِد َربَّْؾ َقْبَؿ ُطُموِع الشَّْمِس 

130_ … _2620 
 

بَلِة  َوْأُمْر َأْىَمَؾ ِبالصَّ
132_ … _1658 

 
َواْصَطِبْر َعَمْيَيا 

132_ … _1659 



 

 

 
األنبياا 

 
َأفَّ السََّماَواِت َواأَلْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُىَما 

30_ … _140 
 

َوَما َجَعْمَنا ِلَبَشٍر ِمْف َقْبِمَؾ اْلُخْمَد 
34_ … _1908 
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ـْ  ـْ َبْغَتًة َفَتْبَيُتُي َبْؿ َتْأِتيِي
40_ … _615 
 

َوَنَضُع اْلَمَواِزيَف اْلِقْسَط ِلَيْوـِ اْلِقَياَمِة 
47_ … _676 
 

ـْ َوِلَما َتْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّو  ُأؼٍّب َلُك
67_ … _1037 
 

َوَأْدَخْمَناُه ِفي َرْحَمِتَنا 
75_ … _550 
 

ـْ  َوَعمَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُك
80_ … _577 
 

َرَغًبا َوَرَىًبا 
90_ … _910 
 

ُيَساِرُعوَف ِفي اْلَخْيَراِت 



 

 

90_ … _2785 
 

َفَنَفْخَنا ِفيَيا ِمْف ُروِحَنا 
91_ … _2847 
 

ـْ َوَما َتْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّو  ِإنَُّك
98_ … _186 
 

اَل َيْسَمُعوَف َحِسيَسَيا 
102_ … _1572 

 
َؿ َخْمٍؽ ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَمْيَنا  َكَما َبَدْأَنا َأوَّ

104_ … _925 
 

ِإفَّ ِفي َىَذا َلَببَلغًا ِلَقْوـٍ َعاِبِديَف 
106_ … _1649 

 
َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميَف 

107_ … _823 
 

ـْ َعَمى َسَواٍا  َفُقْؿ آَذْنُتُك
109_ … _1805 

 
الحج 

 
ـْ ِإفَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌا َعِظيـٌ  اتَُّقوا َربَُّك

1 
 1635؛ 498؛ 186

 
ـْ ِإفَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة  اتَُّقوا َربَُّك

1_ … _1490 



 

 

 
َوَلَينُصَرفَّ المَُّو َمْف َينُصُرُه 

4_ … _2504 
 

ِمْف ُكؿّْ َزْوٍج َبِييٍج 
5_ … _1565 
 

ـْ ِثَياٌب ِمْف َناٍر  ُقطَّْعْت َلُي
19_ … _891 
 

َسَواًا اْلَعاِكُؼ ِفيِو َواْلَباِد 
25_ … _2679 
 

َوَأذّْْف ِفي النَّاِس ِباْلَحجّْ َيْأُتوَؾ ِرَجااًل 
27_ … _179 
 

ِمْف ُكؿّْ َفجٍّب َعِميٍؽ 
27_ … _1359 
 

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِؽ  َوْلَيطَّوَّ
29 

 180؛ 179
 

ِفي َمَكاٍف َسِحيٍؽ 
31_ … _1602 
 

َلْف َيَناَؿ المََّو ُلُحوُمَيا 
37_ … _119 
 

َوِبْئٍر ُمَعطََّمٍة 
45_ … _1081 



 

 

 
 َفِإنََّيا اَل َتْعَمى اأَلْبَصارُ 
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46 
 2797؛ 186

 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُسوٍؿ واََل َنِبيٍّب 

52_ … _714 
 

َـّ ُبِغَي َعَمْيِو َلَينُصَرنَُّو المَُّو  ُث
60_ … _1437 
 

َوَجاِىُدوا ِفي المَِّو َحؽَّ ِجَياِدِه 
78 

 2046؛ 1095
 

المؤمنوف 
 

ـْ َخاِشُعوَف  ـْ ِفي َصبَلِتِي الَِّذيَف ُى
2_ … _1587 
 

ـْ ُيَحاِفُظوَف  ـْ َعَمى َصَمَواِتِي َوالَِّذيَف ُى
9_ … _988 
 

َوَلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَف ِمْف ُسبَلَلٍة ِمْف ِطيٍف 
12،14_ … _608 

 
ِمْف ُسبَلَلٍة ِمْف ِطيٍف 



 

 

12_ … _1343 
 

َـّ َجَعْمَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكيٍف  ُث
13 

 873؛ 675
 

َـّ َأنَشْأَناُه َخْمقًا آَخَر  ُث
14_ … _1344 
 

َـّ َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقًة  ُث
14_ … _1344 
 

َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة 
14_ … _1344 
 

َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا 
14_ … _1344 
 

ـَ َلْحمًا  َفَكَسْوَنا اْلِعَظا
14_ … _1344 
 

ِإْف ُىَو ِإالَّ َرُجٌؿ ِبِو ِجنٌَّة 
25_ … _335 
 

ْف ُكنَّا َلُمْبَتِميَف  ِإفَّ ِفي َذِلَؾ اَلَياٍت َواِ 
30_ … _827 
 

ْنَيا  ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ َوَأْتَرْفَناُى
33_ … _2147 
 

َىْيَياَت َىْيَياَت ِلَما ُتوَعُدوَف 



 

 

36_ … _1069 
 

َوآَوْيَناُىَما ِإَلى َرْبَوٍة 
50_ … _1171 
 

ـْ ِبِو ِمْف َماٍؿ َوَبِنيَف  َأَيْحَسُبوَف َأنََّما ُنِمدُُّى
55 
56 
 

ـْ ِبِو ِمْف َماٍؿ َوَبِنيَف  َأَيْحَسُبوَف َأنََّما ُنِمدُُّى
55-56_ … _2810 
 

ـْ ُمْشِفُقوَف  ِمْف َخْشَيِة َربِّْي
57_ … _234 
 

ـْ ِباْلَعَذاِب  َحتَّى ِإَذا َأَخْذَنا ُمْتَرِفيِي
64_ … _290 
 

ـْ َتنِكُصوَف  ـْ َعَمى َأْعَقاِبُك َفُكنُت
66_ … _1625 
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ـْ َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرض  َوَلِو اتََّبَع اْلَحؽُّ َأْىَواَاُى
71 

 2849؛ 1249
 

َوُىَو ُيِجيُر واََل ُيَجاُر َعَمْيِو 
88_ … _1906 
 



 

 

ِإًذا َلَذَىَب ُكؿُّ ِإَلٍو ِبَما َخَمَؽ 
91_ … _405 
 

َوَأُعوُذ ِبَؾ َربّْ َأْف َيْحُضُروِف 
98_ … _580 
 

َربّْ اْرِجُعوِني، َلَعمّْي َأْعَمُؿ َصاِلحًا 
99-100_ … _2430 
 

أفحسبتـ أنما خمقناكـ عبثًا 
115 
 635؛ 498

 
النور 

 
ـْ  َأاَل ُتِحبُّوَف َأْف َيْغِفَر المَُّو َلُك

22_ … _2201 
 

ـْ َوالسََّعِة  واََل َيْأَتِؿ ُأْوُلوا اْلَفْضِؿ ِمْنُك
22_ … _2201 
 

ـْ  ـْ َوَأْرُجُمُي ـْ َوَأْيِديِي ـْ َأْلِسَنُتُي َيْوـَ َتْشَيُد َعَمْيِي
24_ … _1278 
 

َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمَف الرَّْجاِؿ 
31_ … _1684 
 

َمَثُؿ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح 
35_ … _257 
 

َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرّْيّّ 



 

 

35_ … _1370 
 

اَل َشْرِقيٍَّة واََل َغْرِبيٍَّة 
35_ … _2403 
 

ـْ ِتَجاَرٌة واََل َبْيٌع َعْف ِذْكِر المَِّو  ِرَجاٌؿ اَل ُتْمِييِي
37 

 1789؛ 1658
 

الفرقاف 
 

َوَخَمَؽ ُكؿَّ َشْيٍا َفَقدََّرُه َتْقِديًرا 
2_ … _713 
 

َخَمَؽ ُكؿَّ َشْيٍا َفَقدََّرُه َتْقِديرًا 
2_ … _1334 
 

اَل َتْدُعوا اْلَيْوـَ ثُُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبوًرا َكِثيًرا 
14_ … _196 
 

َوَعَتْوا ُعُتوِّا َكِبيًرًا 
21_ … _380 
 

ُسوِؿ َسِبيبًل  َياَلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
27_ … _2184 
 

ـُ َعَمى َيَدْيِو  َوَيْوـَ َيَعضُّ الظَّاِل
27_ … _2871 
 

َوُكبّلً َضَرْبَنا َلُو اأَلْمثَاَؿ َوُكبّلً َتبَّْرَنا َتْتِبيرًا 
39_ … _1678 



 

 

 
ـْ ِإالَّ َكاأَلْنَعاـِ  ِإْف ُى

44_ … _2845 
 

َوَىَذا ِمْمٌب ُأَجاٌج 
53 
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_ … _912 
 

َوُىَو الَِّذي َجَعَؿ المَّْيَؿ َوالنََّياَر 
62_ … _235 
 

ـُ اْلَجاِىُموَف َقاُلوا َسبَلمًا  َذا َخاَطَبُي َواِ 
63_ … _2703 
 

ِإفَّ َعَذاَبَيا َكاَف َغَراًما 
65_ … _1137 
 

َوَكاَف َبْيَف َذِلَؾ َقَوامًا 
67 

 2998؛ 1616
 

َحُسَنْت ُمْسَتَقرِّا َوُمَقاًما 
76_ … _724 
 

الشعراا 
 

ـْ َلَيا َخاِضِعيَف  َفَظمَّْت َأْعَناُقُي



 

 

4_ … _1978 
 

ِإنَّا َلُمْدَرُكوَف 
16_ … _118 
 

ِإنَّا َرُسوُؿ َربّْ اْلَعاَلِميَف 
16_ … _2474 
 

َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِف 
36_ … _604 
 

ِإنَّا َلُمْدَرُكوَف 
61_ … _2881 
 

َواْجَعْؿ ِلي ِلَساَف ِصْدٍؽ ِفي اآلِخِريَف 
84_ … _328 
 

َتالمَِّو ِإْف ُكنَّا َلِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍف 
97_ … _694 
 

ـْ ِبَربّْ اْلَعاَلِميف  يُك ِإْذ ُنَسوّْ
98_ … _694 
 

ـْ ِشْرُب َيْوـٍ  َلَيا ِشْرٌب َوَلُك
155_ … _1330 

 
َفَعَقُروَىا َفَأْصَبُحوا َناِدِميَف 

157_ … _1667 
 

َوَما َأْىَمْكَنا ِمْف َقْرَيٍة ِإالَّ َلَيا ُمنِذُروَف 
208_ … _1375 



 

 

 
َوَأنِذْر َعِشيَرَتَؾ اأَلْقَرِبيَف 

214 
 2316؛2314؛637

 
النمؿ 

 
ُعمّْْمَنا َمنِطَؽ الطَّْيِر َوُأوِتيَنا ِمْف ُكؿّْ َشْيٍا 

16_ … _1539 
 

َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَف ُجُنوُدُه 
17_ … _1539 
 

َقاَلْت َنْمَمٌة 
18_ … _1939 
 

ـَ َضاِحًكا ِمْف َقْوِلَيا  َفَتَبسَّ
19_ … _731 
 

َوَجَعُموا َأِعزََّة َأْىِمَيا َأِذلًَّة 
34_ … _592 
 

َوَأْسَمْمُت َمَع ُسَمْيَماَف ِلمَِّو 
44_ … _1166 
 

ـْ َخاِوَيًة  َفِتْمَؾ ُبُيوُتُي
52_ … _1768 
 

َحَداِئَؽ َذاَت َبْيَجٍة 
60 

 1565؛ 1338



 

 

 
َأمَّْف َجَعَؿ اأَلْرَض َقَرارًا َوَجَعَؿ ِخبَلَلَيا َأْنَيارًا 

61_ … _1496 
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ـْ ُخَمَفاَا اأَلْرِض  َوَيْجَعُمُك
62_ … _2075 
 

القصص 
 

َوُنِريُد َأْف َنُمفَّ َعَمى الَِّذيَف اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض 
5_ … _2884 
 

ِإنّْي َلَؾ ِمَف النَّاِصِحيَف 
20_ … _154 
 

َربّْ ِإنّْي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْف َخْيٍر َفِقيٌر 
24_ … _1298 
 

َفَأْرِسْمُو َمِعي ِرْدًاا ُيَصدُّْقِني 
34_ … _1103 
 

ـْ ِمَف اْلَمْقُبوِحيَف  َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة ُى
42 

 1467؛ 336
 

ْنَيا َوِزيَنُتَيا  َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
60_ … _619 
 



 

 

ـْ َوَما ُيْعِمُنوَف  ـُ َما ُتِكفُّ ُصُدوُرُى َوَربَُّؾ َيْعَم
69_ … _1249 
 

َلَتُنوُا ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة 
76_ … _726 
 

َفَخَسْفَنا ِبِو َوِبَداِرِه اأَلْرَض 
81_ … _2817 
 

ِتْمَؾ الدَّاُر اآلِخَرُة 
83_ … _222 
 

ِتْمَؾ الدَّاُر اآلِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَف اَل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا 
83_ … _2600 
 

العنكبوت 
 

الـ، َأَحِسَب النَّاُس َأْف ُيْتَرُكوا 
1،2_ … _1268 

 
َوَلِذْكُر المَِّو َأْكَبُر 

45_ … _899 
 

فَّ الدَّاَر اآلِخَرَة َلِيَي اْلَحَيَواُف  َواِ 
64_ … _1435 
 

ْنَيا ِإالَّ َلْيٌو َوَلِعٌب  َوَما َىِذِه اْلَحَياُة الدُّ
64_ … _1304 
 

الرـو 
 



 

 

ـْ  ـْ َوَأْلَواِنُك َواْخِتبَلُؼ َأْلِسَنِتُك
22_ … _700 
 

ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا 
30 

 894؛ 527؛ 159
 

ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا 
30 
 

ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف اْلَقيّْـِ  َفَأِق
43 

 2162؛ 1814؛ 736؛434
 

لقماف 
 

َىَذا َخْمُؽ المَِّو 
11_ … _717 
 

وال تصاعر َخدََّؾ ِلمنَّاِس 
18_ … _2573 
 

ـْ ِنَعَمُو َظاِىَرًة َوَباِطَنًة  َوَأْسَبَغ َعَمْيُك
20 
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 871؛ 568
 

ـْ ِنَعَمُو  َوَأْسَبَغ َعَمْيُك



 

 

20_ … _1537 
 

َلى المَِّو َعاِقَبُة اأُلُموِر  َواِ 
22_ … _1524 
 

ـْ ِإالَّ َكَنْفٍس َواِحَدٍة  ـْ واََل َبْعُثُك َما َخْمُقُك
28_ … _2993 
 

ـْ َمْوٌج َكالظَُّمِؿ  َذا َغِشَيُي َواِ 
32_ … _1724 
 

ـْ ِبالمَِّو اْلَغُروُر  نَُّك واََل َيُغرَّ
33_ … _640 
 

ُؿ اْلَغْيَث  ـُ السَّاَعِة َوُيَنزّْ ِإفَّ المََّو ِعْنَدُه ِعْم
34_ … _1059 
 

السجدة 
 

ِمْف َماٍا َمِييٍف 
8_ … _2818 
 

َأِئَذا َضَمْمَنا ِفي اأَلْرِض َأِئنَّا َلِفي َخْمٍؽ َجِديٍد 
10_ … _1769 
 

ـْ َعِف اْلَمَضاِجِع  َتَتَجاَفى ُجُنوُبُي
16_ … _2467 
 

األحزاب 
 

ـْ  النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَف ِمْف َأْنُفِسِي



 

 

6_ … _981 
 

ـْ  ْذ َأَخْذَنا ِمَف النَِّبيّْيَف ِميثَاَقُي َواِ 
7_ … _157 
 

ـْ َفاْرِجُعوا  ـَ َلُك اَل ُمَقا
13_ … _724 
 

َـّ إلينا  َىُم
18 

 2258؛ 1329
 

ـْ  ِقيَف ِمْنُك اْلُمَعوّْ
18_ … _2258 
 

ـْ  ْخَواِنِي َواْلَقاِئِميَف إِلِ
18_ … _2258 
 

واََل َيْأُتوَف اْلَبْأَس 
18_ … _2258 
 

ـْ َكالَِّذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَف اْلَمْوِت  َتُدوُر َأْعُيُنُي
19_ … _885 
 

ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  َلَقْد َكاَف َلُك
21_ … _1685 
 

َفَتَعاَلْيَف ُأَمتّْْعُكفَّ 
28_ … _2625 
 

ْف ُكْنُتفَّ ُتِرْدَف المََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّاَر اآلِخَرَة  َواِ 



 

 

29_ … _2473 
 

ـَ النَِّبيّْيَف  َوَخاَت
40_ … _536 
 

اْذُكُروا المََّو ِذْكرًا َكِثيرًا 
41_ … _1589 
 

ِإنَّا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشًّْرا َوَنِذيًرا 
45_ … _968 
 

َصمُّوا َعَمْيِو َوَسمُّْموا َتْسِميمًا 
56_ … _1671 
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ْنَيا َواآلِخَرِة  ـُ المَُّو ِفي الدُّ الَِّذيَف ُيْؤُذوَف المََّو َوَرُسوَلُو َلَعَنُي
57_ … _1397 
 

ـْ َلْعًنا َكِبيًرا  َواْلَعْنُي
68_ … _306 
 

َوَأْشَفْقَف ِمْنَيا 
72_ … _234 
 

ِإنَُّو َكاَف َظُمومًا َجُيواًل 
72_ … _1662 
 

سبأ 
 



 

 

اَل َيْعُزُب َعْنُو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة 
3_ … _752 
 

اَل َيْعُزُب َعْنُو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت واََل ِفي اأَلْرِض 
3_ … _1018 
 

ِبي َمَعُو  َياِجَباُؿ َأوّْ
10_ … _447 
 

يَب ُغُدوَُّىا َشْيٌر َوَرَواُحَيا َشْيٌر  َوِلُسَمْيَماَف الرّْ
12_ … _1540 
 

َوَقِميٌؿ ِمْف ِعَباِدي الشَُّكوُر 
13_ … _1962 
 

َيْعَمُموَف َلُو َما َيَشاُا ِمْف َمَحاِريب 
13_ … _1539 
 

ـْ آَيٌة َجنََّتاِف  َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِي
15_ … _1390 
 

ٍؽ  ـْ ُكؿَّ ُمَمزَّ ْقَناُى َوَمزَّ
19_ … _1389 
 

َوَقاُلوا َنْحُف َأْكَثُر َأْمَوااًل َوَأْواَلدًا 
35_ … _2024 
 

ـْ َبْيَف َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد  َنِذيٌر َلُك
46_ … _409 
 

فاطر 



 

 

 
ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع 

1_ … _712 
 

َيِزيُد ِفي اْلَخْمِؽ َما َيَشاُا 
1_ … _1857 
 

َما َيْفَتِب المَُّو ِلمنَّاِس ِمْف َرْحَمٍة َفبَل ُمْمِسَؾ َلَيا 
2_ … _2288 
 

ِإفَّ المََّو َعِميـٌ ِبَما َيْصَنُعوَف 
8_ … _1331 
 

ـْ َحَسَراٍت  َفبَل َتْذَىْب َنْفُسَؾ َعَمْيِي
8_ … _1331 
 

ُسْقَناُه ِإَلى َبَمٍد َميٍّْت 
9_ … _869 
 

ـُ الطَّيُّْب  ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِم
10_ … _943 
 

اِلُب َيْرَفُعُو  َواْلَعَمُؿ الصَّ
10_ … _943 
 

اِلُب َيْرَفُعُو  َواْلَعَمُؿ الصَّ
10_ … _938 
 

َوَما ُيَعمَُّر ِمْف ُمَعمٍَّر واََل ُيْنَقُص ِمْف ُعُمِرِه ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب 
11_ … _421 
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يس 
 

َوُكؿَّ َشْيٍا أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماـٍ ُمِبيٍف 
12 

 1213؛ 941؛ 320
 

َوُكؿَّ َشْيٍا أْحَصْيَناه 
12_ … _118 
 

ـْ  َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُى
12_ … _635 
 

ِإنَّا َنْحُف ُنْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا 
12_ … _1991 
 

َياَحْسَرًة َعَمى اْلِعَباِد 
30_ … _315 
 

ُسْبَحاَف الَِّذي َخَمَؽ اأَلْزَواَج ُكمََّيا 
36_ … _1533 
 

ـُ المَّْيُؿ َنْسَمُخ ِمْنُو النََّياَر  َوآَيٌة َلُي
37_ … _1415 
 

َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّب َلَيا 
38_ … _174 
 



 

 

َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَؿ 
39_ … _174 
 

ـْ َينِسُموَف  ِمَف اأَلْجَداِث ِإَلى َربِّْي
51_ … _580 
 

اَل َتْعُبُدوا الشَّْيَطاَف 
60_ … _2058 
 

َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَا المَِّو 
62_ … _201 
 

ـْ  ـُ َعَمى َأْفَواِىِي اْلَيْوـَ َنْخِت
65 

 3015؛ 1618
 

َوَمْف ُنَعمّْْرُه ُنَنكّْْسُو ِفي اْلَخْمِؽ 
68_ … _1836 
 

ـْ َيَر اإِلنَساُف َأنَّا َخَمْقَناُه ِمْف ُنْطَفٍة  َأَوَل
77_ … _1344 
 

ـْ ِمَف الشََّجِر اأَلْخَضِر َنارًا  الَِّذي َجَعَؿ َلُك
80_ … _1092 
 

ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيئًا َأْف َيُقوَؿ َلُو ُكْف َفَيُكوُف 
82_ … _1341 
 

الصافات 
 

ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب  ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَا الدُّ



 

 

6_ … _138 
 

ِمْف ُكؿّْ َجاِنٍب ُدُحوًرا 
8،9 
 1977؛ 186

 
َوُيْقَذُفوَف ِمْف ُكؿّْ َجاِنٍب 

8،9_ … _1830 
 

ِمْف ِطيٍف اَلِزٍب 
11_ … _145 
 

ـْ َمْسُئوُلوَف  ـْ ِإنَُّي َوِقُفوُى
24_ … _1933 
 

ـْ َعَمى َبْعٍض َيَتَساَاُلوَف  َوَأْقَبَؿ َبْعُضُي
27 

 1948؛ 1007
 

َكَأنَُّيفَّ َبْيٌض َمْكُنوٌف 
49_ … _1370 
 

َأِئنَّا َلَمِديُنوَف 
53 

(6/2387 )

 

_ … _581 
 

أِانَّا َلَمِديُنوَف 



 

 

53_ … _1233 
 

َطْمُعَيا َكَأنَُّو ُرُاوُس الشََّياِطيِف 
65_ … _248 
 

ـْ  ـْ ِمْف ِإْفِكِي َأاَل ِإنَُّي
151_ … _201 

 
ـُ اْلَغاِلُبوَف  فَّ ُجنَدَنا َلُي َواِ 

173_ … _1941 
 

ـْ َفَساَا َصَباُح اْلُمنَذِريَف  َفِإَذا َنَزَؿ ِبَساَحِتِي
177_ … _1601 

 
َفَساَا َصَباُح اْلُمنَذِريَف 

177_ … _2828 
 

ص 
 

واََلَت ِحيَف َمَناٍص 
3_ … _620 
 

َوَشَدْدَنا ُمْمَكُو 
20_ … _209 
 

َوَما َخَمْقَنا السََّماَا َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُيَما َباِطبًل 
27 

 1611؛ 635
 

َظفُّ الَِّذيَف َكَفُروا َفَوْيٌؿ ِلمَِّذيَف َكَفُروا ِمَف النَّاِر 
27_ … _2776 



 

 

 
ُمْمكًا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْف َبْعِدي 

35_ … _1538 
 

يَب  ْرَنا َلُو الرّْ َفَسخَّ
36_ … _1360 
 

َىَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْف َأْو َأْمِسْؾ ِبَغْيِر ِحَساب 
39_ … _1540 
 

َأنّْي َمسَِّني الشَّْيَطاُف ِبُنْصٍب َوَعَذاٍب 
41_ … _2275 
 

َوُخْذ ِبَيِدَؾ ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِو 
44_ … _2469 
 

ـْ ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر  ِإنَّا َأْخَمْصَناُى
46_ … _649 
 

فَّ ِلْمُمتَِّقيَف َلُحْسَف َمآٍب  َىَذا ِذْكٌر َواِ 
49_ … _816 
 

فَّ ِلمطَّاِغيَف َلَشرَّ َمآٍب  َىَذا َواِ 
55_ … _816 
 

ِإنّْي َخاِلٌؽ َبَشرًا ِمْف ِطيٍف 
71 

 1974؛ 1343
 

ْيُتُو  َفِإَذا َسوَّ
72_ … _1974 



 

 

 
َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْف ُروِحي 

72_ … _1974 
 

َفَسَجَد اْلَمبَلِئَكُة 
73_ … _1975 
 

َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيٍف 
76_ … _1975 
 

َوَلَتْعَمُمفَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحيٍف 
88_ … _534 
 

الزمر 
 

ُبوَنا ِإَلى المَِّو ُزْلَفى  ـْ ِإالَّ ِلُيَقرّْ َما َنْعُبُدُى
3_ … _167 
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َأاَل ِلمَِّو الدّْيُف اْلَخاِلُص 
3_ … _1108 
 

ـْ َوَأْسِمُموا َلُو  َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُّْك
4_ … _1640 
 

ِفي ُظُمَماٍت َثبَلٍث 
6_ … _607 
 

َىْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف 



 

 

9_ … _1189 
 

الَِّذيَف َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ َفَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو 
18_ … _2379 
 

َفُيَو َعَمى ُنوٍر ِمْف َربِّْو 
22_ … _2918 
 

َؿ َأْحَسَف اْلَحِديِث  المَُّو َنزَّ
23_ … _1654 
 

ـْ ِإَلى ِذْكِر المَِّو  ـْ َوُقُموُبُي َـّ َتِميُف ُجُموُدُى ُث
23_ … _2279 
 

اَل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة المَِّو 
53_ … _442 
 

ِإفَّ المََّو َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا 
53_ … _2780 
 

َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِو 
67_ … _248 
 

وِر  َوُنِفَخ ِفي الصُّ
68_ … _1280 
 

َوِجيَا ِبالنَِّبيّْيَف َوالشَُّيَداِا 
69_ … _1015 
 

َحتَّى ِإَذا َجاُاوَىا ُفِتَحْت َأْبَواُبَيا 
71_ … _142 



 

 

 
ـْ ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا  َوِسيَؽ الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّي

73_ … _1950 
 

ـْ  َوِسيَؽ الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّي
73_ … _1951 
 

َوِسيَؽ الَِّذيَف اتََّقْوا 
73_ … _1948 
 

غافر 
 

َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ 
3_ … _121 
 

ـْ َفَكْيَؼ َكاَف ِعَقاِب  َفَأَخْذُتُي
5_ … _869 
 

َيْوـَ التَّبَلِؽ 
15_ … _1193 
 

ـُ َخاِئَنَة اأَلْعُيِف  َيْعَم
19 

 1085؛ 556
 

َوَما المَُّو ُيِريُد ُظْمًما ِلْمِعَباِد 
31 

 1862؛ 827
 

ـْ  َيْوـَ اَل َينَفُع الظَّاِلِميَف َمْعِذَرُتُي
52_ … _1618 



 

 

 
َلَخْمُؽ السََّماَواِت َواأَلْرِض َأْكَبُر ِمْف َخْمِؽ النَّاِس 

؛ 709_ … _57
ـْ  اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُك

60 
 2833؛ 2376؛ 1600
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ـْ َوالسَّبَلِسُؿ  ِإِذ اأَلْغبَلُؿ ِفي َأْعَناِقِي
71_ … _890 
 

َوَخِسَر ُىَناِلَؾ اْلُمْبِطُموَف 
78_ … _2116 
 

َفَممَّا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو 
84،85_ … _2155 

 
ُسنََّة المَِّو الَِّتي َقْد َخَمْت ِفي ِعَباِدِه 

85_ … _2744 
 

فصمت 
 

َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر 
5_ … _230 
 

َوَجَعَؿ ِفيَيا َرَواِسَي ِمْف َفْوِقَيا 
10_ … _1359 
 

َـّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِا َوِىَي ُدَخاٌف  ُث



 

 

11_ … _137 
 

ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا 
11_ … _703 
 

َفَقاَؿ َلَيا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا 
11 

 1528؛ 702
 

ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرىًا 
11_ … _1092 
 

َأَتْيَنا َطاِئِعيَف 
11_ … _1528 
 

ـْ ُقوًَّة  ـْ ُىَو َأَشدُّ ِمْنُي ـْ َيَرْوا َأفَّ المََّو الَِّذي َخَمَقُي َأَوَل
15_ … _920 
 

َمْف َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّة 
15_ … _920 
 

َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْخَزى 
16_ … _2418 
 

َـّ اْسَتَقاُموا  ِإفَّ الَِّذيَف َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ُث
30_ … _1500 
 

ـُ اْلَمبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا واََل َتْحَزُنوا  ُؿ َعَمْيِي َتَتَنزَّ
30_ … _1501 
 

ُنُزاًل ِمْف َغُفوٍر َرِحيـٍ 



 

 

32_ … _846 
 

ْت َوَرَبْت  َأنََّؾ َتَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَا اْىَتزَّ
39_ … _241 
 

ِإفَّ الَِّذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى 
39_ … _242 
 

اَل َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو واََل ِمْف َخْمِفِو 
42_ … _1098 
 

َمْف َعِمَؿ َصاِلحًا َفِمَنْفِسِو َوَمْف َأَساَا َفَعَمْيَيا 
46 

 1047؛ 1281
 

ْف َمسَُّو الشَّرُّ َفَيُئوٌس َقُنوٌط  َواِ 
49_ … _2852 
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َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإِلْنَساِف َأْعَرَض َوَنأى ِبَجاِنِبِو  َواِ 
51_ … _2852 
 

ـْ  ـْ آَياِتَنا ِفي اآلَفاِؽ َوِفي َأْنُفِسِي َسُنِريِي
53 

 160؛ 159
 

ـْ  ـْ ِفي ِمْرَيٍة ِمْف ِلَقاِا َربِّْي َأاَل ِإنَُّي
54_ … _201 
 



 

 

الشورى 
 

ـْ ِمَف الدّْيِف َما َوصَّى ِبِو ُنوًحا  َشَرَع َلُك
13_ … _840 
 

ـْ َعَمْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى  ُقْؿ اَل َأْسَأُلُك
23 

 1199؛ 654
 

َوَجَزاُا َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمْثُمَيا 
40 

 2958؛ 2913
 

َوَلَمْف َصَبَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَؾ َلِمْف َعْزـِ اأُلُموِر 
43_ … _498 
 

ِإْف َعَمْيَؾ ِإالَّ اْلَببَلُغ 
48 

 968؛ 171
 

َوَلِكْف َجَعْمَناُه ُنورًا َنْيِدي ِبِو َمْف َنَشاُا 
52_ … _1314 
 

َأاَل ِإَلى المَِّو َتِصيُر اأُلُموُر 
53 

 2160؛ 1524؛1219
 

الزخرؼ 
 

َأَوَمْف ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْمَيِة 
18_ … _260 



 

 

 
َوُىَو ِفي اْلِخَصاـِ َغْيُر ُمِبيٍف 

18_ … _260 
 

ـْ َفْوَؽ َبْعٍض َدَرَجاٍت  َوَرَفْعَنا َبْعَضُي
32_ … _631 
 

ـْ َبْعضًا ُسْخِرّيًا  ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُي
32_ … _2526 
 

ْنَيا  ُكؿُّ َذِلَؾ َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
35_ … _547 
 

َفاْسَتْمِسْؾ ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَؾ 
43_ … _1178 
 

ـْ َأَنا َخْيٌر ِمْف َىَذا الَِّذي ُىَو َمِييٌف  َأ
52_ … _606 
 

ـْ  َفَممَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُي
55_ … _2049 
 

ـْ ُىَو  اآِلَيُتَنا َخْيٌر َأ
58_ … _167 
 

ِإْف ُىَو ِإالَّ َعْبٌد َأْنَعْمَنا َعَمْيِو 
59_ … _335 
 

َوِفيَيا َما َتْشَتِييِو اأَلنُفُس َوَتَمذُّ اأَلْعُيُف 
71 

 1564؛ 872



 

 

 
ـْ ِفيِو ُمْبِمُسوفَ  ـْ َوُى  اَل ُيَفتَُّر َعْنُي
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75_ … _616 
 

ـْ  ـْ َوَنْجَواُى ـْ َيْحَسُبوَف َأنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّى َأ
80_ … _888 
 

الدخاف 
 

ـْ َقْوـَ ِفْرَعْوَف  َوَلَقْد َفَتنَّا َقْبَمُي
17_ … _2501 
 

ـُ السََّماُا َواأَلْرُض  َفَما َبَكْت َعَمْيِي
29_ … _1971 
 

ِإفَّ اْلُمتَِّقيَف ِفي َمَقاـٍ َأِميٍف 
51 

 1796؛ 724
 

ِفي َمَقاـٍ َأِميٍف 
51_ … _1547 
 

الجاثية 
 

َوْيٌؿ ِلُكؿّْ َأفَّاٍؾ َأِثيـٍ 
7 

 620؛ 533



 

 

 
َأَفَرَأْيَت َمِف اتََّخَذ ِإَلَيُو َىَواُه 

23 
 2328؛ 836

 
ـْ ِباْلَحؽّْ  َىَذا ِكَتاُبَنا َينِطُؽ َعَمْيُك

29_ … _2954 
 

األحقاؼ 
 

ـْ َيْيَتُدوا ِبِو َفَسَيُقوُلوَف َىَذا ِإْفٌؾ َقِديـٌ  ْذ َل َواِ 
11_ … _1067 
 

ـْ  َفَأْصَبُحوا اَل ُيَرى ِإالَّ َمَساِكُنُي
25_ … _2828 
 

ـْ َسْمًعا َوَأْبَصاًرا  َوَجَعْمَنا َلُي
26_ … _619 
 

ُسِؿ  َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزـِ ِمَف الرُّ
35_ … _2006 
 

محمد 
 

مَّا ِفَداًا  َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َواِ 
4_ … _2622 
 

ـْ  ِإْف َتنُصُروا المََّو َينُصْرُك
7 

 1571؛ 422
 



 

 

... َمَثُؿ اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَف ِفيَيا َأْنَيارٌ 
15_ … _899 
 

ـْ  َفَمْو َصَدُقوا المََّو َلَكاَف َخْيًرا َلُي
21_ … _841 
 

ـْ ِفي َلْحِف اْلَقْوِؿ  َوَلَتْعِرَفنَُّي
30_ … _1068 
 

ـْ  ـْ َأْعَماَلُك َوَلْف َيِتَرُك
35_ … _2517 
 

الفتب 
 

ـْ َقْومًا ُبورًا  َوُكْنُت
12_ … _1088 
 

ـْ  وأنزؿ السَِّكيَنَة َعَمْيِي
18_ … _1796 
 

ـْ َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْمـٍ  ـْ ِمْنُي َفُتِصيَبُك
25_ … _2634 
 

َحِميََّة اْلَجاِىِميَِّة 
26_ … _1460 
 

 الحجرات
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ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما  َواِ 
9_ … _316 
 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة 
10 

 1385؛ 979؛ 934
 

واََل َتَناَبُزوا ِباأَلْلَقاِب 
11_ … _1594 
 

ـَ َأِخيِو َمْيًتا َفَكِرْىُتُموُه  ـْ َأْف َيْأُكَؿ َلْح َأُيِحبُّ َأَحُدُك
12_ … _3072 
 

ـْ  ـْ ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُك ِإفَّ َأْكَرَمُك
13 

 2806؛ 1232
 

ـْ  َياَأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك
13 

1993 
ؽ 
 

َوَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْف ُكؿّْ َزْوٍج َبِييٍج 
7_ … _1533 
 

َعِف اْلَيِميِف َوَعِف الشَّْماِؿ َقِعيٌد 
17_ … _2474 
 

َما َيْمِفُظ ِمْف َقْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد 
18 

 2879؛ 930؛ 804



 

 

 
َوَجاَاْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحؽّْ 

19_ … _880 
 

َوَجاَاْت ُكؿُّ َنْفٍس َمَعَيا َساِئٌؽ َوَشِييٌد 
21_ … _631 
 

َىْؿ ِمْف َمِحيٍص 
36_ … _870 
 

ِلَمْف َكاَف َلُو َقْمٌب 
37 

 2797؛ 2090؛ 1932
 

َوَلَقْد َخَمْقَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِفي ِستَِّة َأيَّاـٍ 
38_ … _1554 
 

َوَما َمسََّنا ِمْف ُلُغوٍب 
38_ … _2219 
 

َواْسَتِمْع َيْوـَ ُيَناِد اْلُمَناِدي ِمْف َمَكاٍف َقِريٍب 
41_ … _1280 
 

ْيَحَة ِباْلَحؽّْ  َيْوـَ َيْسَمُعوَف الصَّ
42_ … _1280 
 

الذاريات 
 

َوالذَّاِرَياِت َذْرًوا 
1_ … _294 
 



 

 

ُيْؤَفُؾ َعْنُو َمْف ُأِفَؾ 
9_ … _620 
 

ـْ َأَفبَل ُتْبِصُروَف  َوِفي َأنُفِسُك
21_ … _2732 
 

ـْ َوَما ُتوَعُدوَف  َوِفي السََّماِا ِرْزُقُك
22_ … _319 
 

ـْ َوَما ُتوَعُدوَف  َوِفي السََّماِا ِرْزُقُك
22،23_ … _955 

 
نَّا َلُموِسُعوَف  َوالسََّماَا َبَنْيَناَىا ِبَأْييٍد َواِ 

47_ … _1661 
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َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِف 
56 _ … _

 3075؛ 2616؛ 2323؛ 1677؛ 1244؛ 586؛159
 

الطور 
 

َوالسَّْقِؼ اْلَمْرُفوِع 
5_ … _1415 
 

َيْوـَ َتُموُر السََّماُا َمْوًرا 
9_ … _136 
 

ُكؿُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِىيٌف 



 

 

21 
 1559؛ 668؛ 262

 
ـْ ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌف  َكَأنَُّي

24_ … _1370 
 

َفِإنََّؾ ِبَأْعُيِنَنا 
48_ … _517 
 

ْدَباَر النُُّجوـِ  َفَسبّْْحُو َواِ 
49_ … _2115 
 

النجـ 
 

َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى 
3_ … _540 
 

َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى 
10_ … _187 
 

ـَ  َكَباِئَر اإِلْثـِ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ المََّم
32_ … _1511 
 

ـُ ِبَمِف اتََّقى  ـْ ُىَو َأْعَم َفبل ُتَزكُّوا َأنُفَسُك
32_ … _2247 
 

َوَأْعَطى َقِميبًل َوَأْكَدى 
34_ … _679 
 

َوَأنَُّو ُىَو َأْضَحَؾ َوَأْبَكى 
43،44_ … _198 



 

 

 
القمر 

 
ـْ ِمَف اأَلْنَباِا َما ِفيِو ُمْزَدَجٌر  َوَلَقْد َجاَاُى

4 
 1140؛ 1068

 
ْرَنا اأَلْرَض ُعُيوًنا  َوَفجَّ

12 
 356؛ 229

 
َعَمى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر 

13_ … _138 
 

َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا 
14_ … _517 
 

َفَكْيَؼ َكاَف َعَذاِبي َوُنُذِر 
16_ … _1333 
 

َفَتَعاَطى َفَعَقَر 
29_ … _1088 
 

ـْ َحاِصًبا  ِإنَّا َأْرَسْمَنا َعَمْيِي
34_ … _487 
 

َفَتَماَرْوا ِبالنُُّذِر 
36_ … _1281 
 

ـْ ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمسَتقر  َوَلَقْد َصبََّحُي
38_ … _2828 



 

 

 
ِإفَّ اْلُمْجِرِميَف ِفي َضبَلٍؿ َوُسُعٍر 

47_ … _396 
 

ِإنَّا ُكؿَّ َشْيٍا َخَمْقَناُه ِبَقَدٍر 
49 

 1334؛ 712
 

َوَما َأْمُرَنا ِإالَّ َواِحَدٌة 
50_ … _2419 
 

َوُكؿُّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ُمْسَتَطٌر 
53_ … _569 
 

 ِفي َمْقَعِد ِصْدؽٍ 
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55_ … _1796 
 

الرحمف 
 

ْيَحاُف  َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِؼ َوالرَّ
12_ … _1301 
 

اِر  ِمْف َصْمَصاٍؿ َكاْلَفخَّ
14_ … _1343 
 

ُكؿُّ َمْف َعَمْيَيا َفاٍف 
26_ … _911 



 

 

 
ُكؿَّ َيْوـٍ ُىَو ِفي َشْأٍف 

29_ … _1515 
 

ـْ  َسَنْفُرُغ َلُك
31_ … _685 
 

ـْ  ُيْعَرُؼ اْلُمْجِرُموَف ِبِسيَماُى
41 

 1290؛ 890
 

َذَواَتا َأْفَناٍف 
48 

 2671؛ 1382
 

ِفيِيَما ِمْف ُكؿّْ َفاِكَيٍة َزْوَجاِف 
52_ … _876 
 

َوَجَنى اْلَجنََّتْيِف َداٍف 
54_ … _876 
 

َكَأنَُّيفَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُف 
58_ … _1370 
 

الواقعة 
 

ا  ِت اأَلْرُض َرجِّ ُرجَّ
4_ … _711 
 

َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة 
8_ … _280 



 

 

 
َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة 

9_ … _280 
 

َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف 
10 

 1274؛ 280
 

ـْ ِوْلَداٌف ُمَخمَُّدوَف  َيُطوُؼ َعَمْيِي
17،18_ … _876 

 
َوَطْمٍب َمْنُضوٍد 

29_ … _1363 
 

َفَشاِرُبوَف ُشْرَب اْلِييـِ 
55 

 472؛ 959؛ 177
 

َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌف 
89_ … _2847 
 

الحديد 
 

ـْ  ـْ َأْيَف َما ُكْنُت َوُىَو َمَعُك
4 

 446؛ 129
 

ـْ َمْف َأْنَفَؽ ِمْف َقْبِؿ اْلَفْتِب َوَقاَتَؿ  اَل َيْسَتِوي ِمْنُك
10_ … _2183 
 

َمْف َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّو َقْرضًا َحَسنًا 



 

 

11_ … _1571 
 

ـْ ِبُسوٍر  َفُضِرَب َبْيَنُي
13 _ … _

348 
 

َذِلَؾ َفْضُؿ المَِّو ُيْؤِتيِو َمْف َيَشاُا 
21_ … _1573 
 

ـْ  ِلَكْيبَل َتْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُك
23_ … _3053 
 

ـْ  واََل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُك
23_ … _3053 
 

َوَلَقْد َأْرَسْمَنا 
26_ … _356 
 

المجادلة 
 

ـْ  َما َيُكوُف ِمْف َنْجَوى َثبَلَثٍة ِإالَّ ُىَو َراِبُعُي
7_ … _2318 
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ـَ َدَرَجاٍت  ـْ َوالَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك
11_ … _632 
 

ـْ َعَمى َشْيٍا  َوَيْحَسُبوَف َأنَُّي
18_ … _2599 



 

 

 
ـُ اْلَخاِسُروَف  ُأْوَلِئَؾ ِحْزُب الشَّْيَطاِف َأاَل ِإفَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِف ُى

19_ … _1608 
 

ْغِمَبفَّ َأَنا َوُرُسِمي ِإفَّ المََّو َقِويّّ َعِزيٌز  ََ َكَتَب المَُّو اَل
21_ … _1956 
 

الحشر 
 

ـْ َعَمْيِو ِمْف َخْيٍؿ واََل ِرَكاٍب  َفَما َأْوَجْفُت
6 

 972؛ 598
 

ـْ َخَصاَصٌة  ـْ َوَلْو َكاَف ِبِي َوُيْؤِثُروَف َعَمى َأْنُفِسِي
9 

 2414؛ 570؛ 329
 

َوالَِّذيَف َتَبوَُّاوا الدَّاَر َواإِليَماَف 
9_ … _1932 
 

ـُ اْلُمْفِمُحوَف  َوَمْف ُيوَؽ ُشبَّ َنْفِسِو َفُأْوَلِئَؾ ُى
9_ … _3011 
 

ـْ  ـْ َلَنْخُرَجفَّ َمَعُك َلِئْف ُأْخِرْجُت
11_ … _277 
 

ـْ  َلِئْف ُأْخِرُجوا اَل َيْخُرُجوَف َمَعُي
12 

 1439؛ 1022
 

ـُ اْلُمْؤِمُف اْلُمَيْيِمُف اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُّْر  اْلَمِمُؾ اْلُقدُّوُس السَّبَل



 

 

23_ … _121 
 

اْلَخاِلُؽ اْلَباِرُئ اْلُمَصوُّْر 
24_ … _1239 
 

الممتحنة 
 

ـْ َمَودًَّة  ـْ ِمْنُي ـْ َوَبْيَف الَِّذيَف َعاَدْيُت َعَسى المَُّو َأْف َيْجَعَؿ َبْيَنُك
7_ … _1068 
 

الصؼ 
 

َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد المَِّو َأْف َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُموَف 
3 

 2602؛ 2311
 

ـْ ُبنَياٌف َمْرُصوٌص  َكَأنَُّي
4_ … _1199 
 

ـْ  ُيِريُدوَف ِلُيْطِفُئوا ُنوَر المَِّو ِبَأْفَواِىِي
8_ … _1249 
 

ـْ  ُيِريُدوَف ِلُيْطِفُئوا ُنوَر المَِّو ِبَأْفَواِىِي
8_ … _1644 
 

َنْصٌر ِمَف المَِّو َوَفْتٌب َقِريٌب 
13_ … _3087 
 

الجمعة 
 



 

 

َكَمَثِؿ اْلِحَماِر 
5_ … _172 
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َمَثُؿ الَِّذيَف ُحمُّْموا التَّْوَراَة 
5_ … _801 
 

المنافقوف 
 

ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَف َلَكاِذُبوَف 
1_ … _1703 
 

ـْ  َيْحَسُبوَف ُكؿَّ َصْيَحٍة َعَمْيِي
4_ … _1176 
 

ـْ  ـُ اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُى ُى
4_ … _1703 
 

ـْ  ْوا ُرُاوَسُي َلوَّ
5_ … _808 
 

َوِلمَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَف 
8_ … _844 
 

ِلمَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَف 
8_ … _1176 
 

ـْ  ْوا ُرُاوَسُي َلوَّ
50_ … _2957 



 

 

 
التغابف 

 
ـْ ُمْؤِمٌف  ـْ َكاِفٌر َوِمْنُك َفِمْنُك

2_ … _1276 
 

ـْ  َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُت
16_ … _957 
 

الطبلؽ 
 

َوَمْف َيتَِّؽ المََّو َيْجَعْؿ َلُو َمْخَرًجا 
2 

 1076؛ 283
 

َقْد َجَعَؿ المَُّو ِلُكؿّْ َشْيٍا َقْدًرا 
3 

 1334؛ 700؛697
 

َوَمْف َيَتَوكَّْؿ َعَمى المَِّو َفُيَو َحْسُبُو 
3_ … _1176 
 

َقْد َجَعَؿ المَُّو ِلُكؿّْ َشْيٍا َقْدرًا 
3_ … _2603 
 

التحريـ 
 

َواْلَمبَلِئَكُة َبْعَد َذِلَؾ َظِييٌر 
4_ … _2474 
 

ـْ َنارًا  ـْ َوَأْىِميُك ُقوا َأنُفَسُك



 

 

6_ … _1949 
 

الممؾ 
 

الَِّذي َخَمَؽ اْلَمْوَت َواْلَحَياَة 
2_ … _2300 
 

ـُ َمْف َخَمَؽ  َأاَل َيْعَم
14_ … _635 
 

ـُ اأَلْرَض َذُلواًل  ُىَو الَِّذي َجَعَؿ َلُك
15_ … _1745 
 

ـْ َغْوًرا  ِإْف َأْصَبَب َماُؤُك
30_ … _865 
 

القمـ 
 

َيْوـَ ُيْكَشُؼ َعْف َساٍؽ 
42 

 1647؛ 1210؛1119؛765
 

الحاقة 
 

اْلَحاقَُّة، َما اْلَحاقَُّة 
1،2 

 3055؛ 1086
 

َفَتَرى اْلَقْوـَ ِفيَيا َصْرَعى 
7_ … _1999 
 



 

 

ـْ ِمْف َباِقَيٍة  َفَيْؿ َتَرى َلُي
8_ … _2813 
 

ـْ َأْخَذًة َراِبَيًة  َفَأَخَذُى
10_ … _1087 

(6/2397 )

 

 2090_ … _12َوَتِعَيَيا ُأُذٌف َواِعَيةٌ 
وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ   2128_ … _13َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ

 2596_ … _16َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ 
 132_ … _17َواْلَمَمُؾ َعَمى َأْرَجاِئَيا

ـْ َخاِفَيةٌ   2081_ … _18َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَف اَل َتْخَفى ِمْنُك
 912_ … _21َفُيَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ 

المعارج 
ـْ ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوفَ   2275_ … _43َكَأنَُّي

 2447_ … _43َيْخُرُجوَف ِمَف اأَلْجَداِث ِسَراعاً 
نوح 

 
ـْ ِإنَُّو َكاَف َغفَّاراً   1141_ … _10َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َربَُّك

ـْ ِمْدَراًرا  1142_ … _11َعَمْيُك
 1141_ … _11ُيْرِسِؿ السََّمااَ 

ـْ ِبَأْمَواؿ  1142_ … _12َوُيْمِدْدُك
ـْ َأْطَواًرا  14َوَقْد َخَمَقُك

 617؛ 140
الجف 

 707_ … _9فمف يستمع اآلف يجد لو شيابًا رصداً 
 703_ … _9َيِجْد َلُو ِشَياًبا َرَصًدا

 166_ … _11ُكنَّا َطَراِئَؽ ِقَدًدا
 596_ … _11ُكنَّا َطَراِئَؽ ِقَدًدا



 

 

ْسَقْيَناُىـْ  ََ  398_ … _16َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَمى الطَِّريَقِة اَل
ـُ اْلَغْيِب َفبَل ُيْظِيُر َعَمى َغْيِبِو َأَحداً   1187_ … _26،27َعاِل

ـَ َأْف َقْد َأْبَمُغوا ِرَسااَلِت َربِّْيـْ   159_ … _28ِلَيْعَم
 118_ … _28َوَأْحَصى ُكؿَّ َشْيٍا َعَدًدا

ـْ َوَأْحَصى ُكؿَّ َشْيٍا َعَدًدا  570_ … _28َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِي
 1290_ … _28َوَأْحَصى ُكؿَّ َشْيٍا َعَدداً 

المزمؿ 
 1278_ … _17َيْوًما َيْجَعُؿ اْلِوْلَداَف ِشيًبا
 1678_ … _20َوَأْقِرُضوا المََّو َقْرضًا َحَسناً 

المدثر 
ـْ َفَأنِذْر   2639_ … _2ُق

 1835_ … _38ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ 
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ـْ ِفي َسَقرَ   1655_ … _42َما َسَمَكُك
ـْ َنُؾ ِمَف اْلُمَصمّْيفَ   1655_ … _43َقاُلوا َل
 1656_ … _46َوُكنَّا ُنَكذُّْب ِبَيْوـِ الدّْيفِ 

القيامة 
 1066_ … _20،21َكبلَّ َبْؿ ُتِحبُّوَف اْلَعاِجَمةَ 

 36َأَيْحَسُب اإِلنَساُف َأْف ُيْتَرَؾ ُسًدى
 2453؛ 635

اإلنساف 
 1314_ … _28َوَشَدْدَنا َأْسَرُىـْ 
المرسبلت 

 35َىَذا َيْوـُ اَل َينِطُقوفَ 
 1948؛ 577

ـْ َفَيْعَتِذُروفَ   1618_ … _36واََل ُيْؤَذُف َلُي
النبأ 

ـْ َنْجَعِؿ اأَلْرَض ِمَياًدا  6َأَل



 

 

 1718؛ 673
 7َواْلِجَباَؿ َأْوَتاًدا

 1717؛ 122
 1254_ … _10،11َوَجَعْمَنا المَّْيَؿ ِلَباساً 
 669_ … _23اَلِبِثيَف ِفيَيا َأْحَقاًبا

النازعات 
 6َيْوـَ َتْرُجُؼ الرَّاِجَفةُ 

 1807؛ 818
 26ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َلِعْبَرًة ِلَمْف َيْخَشى

 1719؛ 172
 30َواأَلْرَض َبْعَد َذِلَؾ َدَحاَىا

 1661؛ 137
 1716_ … _32َواْلِجَباَؿ َأْرَساَىا

ْنَيا  1296_ … _38َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّ
 640_ … _40،41َوَنَيى النَّْفَس َعِف اْلَيَوى
ـَ َربّْوِ   40َوَأمَّا َمْف َخاَؼ َمَقا

 2111؛ 1791
عبس 

ـْ َيْوَمِئٍذ َشْأٌف ُيْغِنيوِ   37ِلُكؿّْ اْمِرٍئ ِمْنُي
 971؛ 581

 795_ … _40ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَمْيَيا َغَبَرةٌ 
 718_ … _41َتْرَىُقَيا َقَتَرةٌ 
التكوير 

َذا اْلِعَشاُر ُعطَّْمتْ   1617_ … _4َواِ 
َذا اْلِبَحاُر ُسجَّْرتْ   1814_ … _6َواِ 
َذا اْلَمْوُاوَدُة ُسِئَمتْ   2038_ … _8،9َواِ 
ـُ ِباْلُخنَّسِ   708_ … _15َفبَل ُأْقِس
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االنفطار 
 887_ … _1ِإَذا السََّماُا انَفَطَرتْ 

َؾ ِبَربَّْؾ اْلَكِريـِ   1799_ … _6َياَأيَُّيا اإِلنَساُف َما َغرَّ
 609_ … _7،8َفَعَدَلَؾ، ِفي َأيّْ ُصوَرةٍ 

 1314_ … _7َفَعَدَلؾَ 
ـْ َلَحاِفِظيفَ  فَّ َعَمْيُك  10َواِ 

 467؛ 142
المطففيف 

 2569_ … _1َوْيٌؿ ِلْمُمَطفِّْفيفَ 
ـْ َمْبُعوُثوفَ   2569_ … _4َأاَل َيُظفُّ ُأوَلِئَؾ َأنَُّي

 2569_ … _5ِلَيْوـٍ َعِظيـٍ 
 2569_ … _6َيْوـَ َيُقوـُ النَّاُس ِلَربّْ اْلَعاَلِميفَ 

ـْ َما َكاُنوا َيْكِسُبوفَ   14َكبلَّ َبْؿ َراَف َعَمى ُقُموِبِي
 2918؛ 1959

 3034_ … _18َكبلَّ ِإفَّ ِكَتاَب اأَلْبَراِر َلِفي ِعمّْيّْيفَ 
 1205_ … _26َوِفي َذِلَؾ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوفَ 

ـْ َيَتَغاَمُزوفَ  وا ِبِي َذا َمرُّ  417_ … _30َواِ 
االنشقاؽ 

 204_ … _6ِإنََّؾ َكاِدٌح ِإَلى َربَّْؾ َكْدًحا
 620_ … _14ِإنَُّو َظفَّ َأْف َلْف َيُحورَ 
ـْ اَل ُيْؤِمُنوفَ   1249_ … _20َفَما َلُي

البروج 
 1359_ … _4ُقِتَؿ َأْصَحاُب اأُلْخُدودِ 
 1169_ … _12ِإفَّ َبْطَش َربَّْؾ َلَشِديدٌ 

الطارؽ 
 2622_ … _4ِإْف ُكؿُّ َنْفٍس َلمَّا َعَمْيَيا َحاِفظٌ 

 607_ … _6ُخِمَؽ ِمْف َماٍا َداِفؽٍ 
 1338_ … _11َذاِت الرَّْجعِ 

ْدعِ   1338_ … _12َذاِت الصَّ
الغاشية 

 2801_ … _15َوَنَماِرُؽ َمْصُفوَفةٌ 



 

 

َـّ ِإفَّ َعَمْيَنا ِحَساَبُيـْ  ، ُث ـْ  248_ … _25،26ِإفَّ ِإَلْيَنا ِإَياَبُي
الفجر 

 2760_ … _20َوُتِحبُّوَف اْلَماَؿ ُحبِّا َجمِّا
 999_ … _21،22َكبلَّ ِإَذا ُدكَِّت اأَلْرُض َدكِّا َدكِّا
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ـَ  َوِجيَا َيْوَمِئٍذ ِبَجَينَّ
23_ … _1950 

البمد 
َأْو ِإْطَعاـٌ ِفي َيْوـٍ ِذي َمْسَغَبٍة 

14 
 918؛ 224

الشمس 
َواْلَقَمِر ِإَذا َتبَلَىا 

2_ … _198 
الميؿ 

َوالمَّْيِؿ ِإَذا َيْغَشى 
1_ … _2159 

ـْ َنارًا َتَمظَّى  َفَأْنَذْرُتُك
14،15_ … _1949 
الضحى 

َحى، َوالمَّْيِؿ ِإَذا َسَجى  َوالضُّ
1،2_ … _1337 

َوالمَّْيِؿ ِإَذا َسَجى 
2_ … _136 

َما َودََّعَؾ َربَُّؾ َوَما َقَمى 
3_ … _1459 

َوَلآلِخَرُة َخْيٌر َلَؾ ِمَف اأُلوَلى 
4_ … _832 



 

 

َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى 
5_ … _1658 

ـْ َيِجْدَؾ َيِتيًما َفآَوى  َأَل
6_ … _914 

َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَّْؾ َفَحدّْْث 
11 

 2687؛ 2244
الشرح 

ـْ َنْشَرْح َلَؾ َصْدَرَؾ  َأَل
1 

 914؛ 595
التيف 

َلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَف ِفي َأْحَسِف َتْقِويـٍ 
4 

 1363؛ 610
العمؽ 

َخَمَؽ اإِلنَساَف ِمْف َعَمٍؽ 
2_ … _1344 

الزلزلة 
َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيرًا َيَره 

7-8_ … _2393 
القارعة 

اْلَقاِرَعُة، َما اْلَقاِرَعُة 
1،2_ … _1086 

اْلَقاِرَعُة، َما اْلَقاِرَعُة 
1-3_ … _3055 

التكاثر 
ـُ التََّكاُثُر  َأْلَياُك

1،2_ … _1766 
َـّ َلُتْسَأُلفَّ َيْوَمِئٍذ َعِف النَِّعيـِ  ُث

8_ … _1961 



 

 

اليمزة 
ـْ ُموَصَدٌة  ِإنََّيا َعَمْيِي

8_ … _891 
ـْ  ِإنََّيا َعَمْيِي

8_ … _1607 
ُموَصَدٌة 

8_ … _1607 
ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة 

9_ … _1607 
قريش 

ـْ ِمْف َخْوٍؼ  ـْ ِمْف ُجوٍع َوآَمَنُي َأْطَعَمُي
4_ … _322 

 الماعوف
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ـْ َساُىوفَ  ـْ َعْف َصبَلِتِي  2477_ … _5-4َفَوْيٌؿ ِلْمُمَصمّْيَف، الَِّذيَف ُى
المسد 

 1338_ … _3َذاَت َلَيٍب 
الفمؽ 

 617_ … _1ُقْؿ َأُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَمؽِ 
 449_ … _3َوِمْف َشرّْ َغاِسٍؽ ِإَذا َوَقبَ 

الناس 
 617_ … _1ِبَربّْ النَّاسِ 

 ثانيًا فيرس األحاديث
حرؼ األلؼ 

 2920_… _ اآلف حمي الوطيس
 2499_… _ أبردوا عف الصبلة بالظير

 1269_… _ أبشر فإف الشيادة مف ورائؾ
 1304_… _ أتحب أف أجعؿ لؾ بعدد شجر تيامة ذىباً 



 

 

 1304_… _ أجوع يومًا فأسألؾ
 2370_… _ شب مطاع: أخوؼ ما أخاؼ عمى أمتي

 2428_… _ أسرعوا المشي بالجنازة وال تيودوا كما تيود الييود
 2501_… _ أسفروا بالفجر فإنو أعظـ لؤلجر

 2399_… _ أسقاطكـ أفراطكـ
 2483_… _ أشقى األوليف عاقر ناقة ثمود

 1187_… _ عاقر الناقة أحيمر ثمود: أشقى الناس اثناف
 1552_… _ أشقى الناس رجبلف

 2289_… _ أعوذ بؾ مف عمـ ال ينفع
 2818_… _ أعوذ بؾ مف نفخة الكبرياا

 2308_… _ أعوذ بؾ مف وعثاا السفر وكآبة المنقمب
 3008_… _ أفضؿ الجياد كممة حؽ بيف يدي سمطاف جائر

 2279_… _ أفضؿ ما قمتو وقالو األنبياا قبمي
 1712_… _ أفمب وأبيو إف صدؽ

 2383_… _ أقرب ما يكوف الشيطاف إلى ابف آدـ في حاؿ غضبو
 2941_… _ أقسمت عميكـ أال تخوضوا فيو
 1926_… _ أكثروا مف ذكر ىاذـ المذات

 2475_… _ أال إف أربعيف دارًا جار أربعوف ىكذا
 401_… _ أال إف الديف النصيحة
 980_… _ أال إنما الديف النصيحة

ف كبلـ العبد كمو عميو  1503_… _ أال وا 
 1184_… _ أما إنؾ ستخرج عميو وأنت لو ظاؿ

 879_… _ أما رأيتـ المأخوذيف عمى الغّرة، المزعجيف بعد الطمأنينة
 2483_… _ أما والذي أحمؼ بو لئف أظفرني اهلل بيـ
 1110_… _ أما واهلل لتقاتمنو في فئة وأنت لو ظالـ

 2120_… _ أمثمي يفتات عميو في أمر بناتو
 2967_… _ أمرت أف آخذ الصدقات مف أغنيائكـ
 1582_… _ أمرت أف أسجد عمى سبعة أعضاا
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 123_… _ ال إلو إال اهلل: أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقولوا
 1922_… _ أمطو عنؾ بأذخرة

 2498_… _ أمني جبريؿ عند باب البيت مرتيف
 2268_… _ أف أكيس الكيس مف نظر لنفسو

 350_… _ أف رسوؿ اهلل شف الغارات عمى بني المصطمؽ
 281_… _ أنا العاقب

 1934_… _ أنا برئ ممف أقاـ في دار الشرؾ سنة
 2516_… _ أنا ستار، فمف ستر عمى أحد مف خمقي سترت عميو

 2245_… _ أنا سيد العالميف عمي سيد العرب
 2245_… _ أنا سيد ولد آدـ وال فخر
 253_… _ أنا فرطكـ عمىالحوض

 1242_… _ أنا مدينة العمـ وعمي بابيا، فمف أراد المدينة فميأتيا مف بابيا
 2603_… _ األناة مف اهلل، والعجمة مف الشيطاف
 437_… _ األناة مف اهلل، والعجمة مف الشيطاف
 1672_… _ أنت أوؿ مف يمحؽ بي مف أىؿ بيتي
 2670_… _ أنت مني بمنزلة ىاروف مف موسى
 981_… _ أنت مني بمنزلة ىاروف مف موسى

 1872_… _ أنو رأى جبريؿ ليمة المعراج ولو ستمائة جناح
 809_… _ أنو سيظير مف أوالده مف يمبلا العالـ عدالً 

 2284_… _ أىؿ المعروؼ في الدنيا ىـ أىؿ المعروؼ في اآلخرة
 778_… _ أوتيت جوامع الكمـ

 1949_… _ أوقد عمييا ألؼ عاـ حتى احمرت
 2990_… _ أوؿ ما بدالي عنو ربي المماراة

 3027_… _ أوؿ ما خمؽ اهلل العقؿ
 2596_… _ أوؿ ما يقضى بيف الناس في الدماا

 2006_… _ أوؿ ما يمقاؾ فكمو
 2893_… _ أوؿ ما يوضع في الميزاف الخمؽ الحسف

 1658_… _ أوال أكوف عبدًا شكوراً 
 2065_… _ أيتيا الشجر إف كنت تؤمنيف باهلل



 

 

 457_… _ إذا أراد أحد كـ أف يبوؿ فميرتد لبولو
 2515_… _ إذا أراد اهلل بعبد خيرًا أبصره عيوب نفسو

 2188_… _ إذا افتتحتـ مصر فاستوصوا بأىميا
 953_… _ إذا انقطع شسع نعؿ أحدكـ

 1160_… _ إذا بدا عمـ مف أعبلـ الساعة وأشراطيا
 2644_… _ إذا بمغ بنو العاص ثبلثيف رجبلً 

 2478_… _ إذا ترؾ ىذا البيت أف يـؤ
 2467_… _ إذا جمع اهلل األوليف واآلخريف يـو القيامة

 1285_… _ إذا حمفتمـ فاحمفوا باهلل أوفاصمتوا

(6/2403 )

 

 2476_… _ إذا رميت كمب جارؾ فقد آذيتو
 2288_… _ إذا سأؿ اهلل أحدكـ مسألة فميجـز فيما يسأؿ

 944_… _ إذا شاؿ الميزاف بأعماؿ صاحبيا أتي بقرطاس فيو الإلو إال اهلل فرجب
 1334_… _ إذا غَـّ عميكـ اليبلؿ فاقدروا لو ثبلثيف

 635_… _ إذا مات ابف آدـ انقطع عنو سائر عممو
 2336_… _ إذا مدح الفاسؽ اىتز العرش

 2891_… _ إذا مس أحدكـ ضر فميقصد أخوانو
 973_… _ إذا مشت أمتي المطيطاا وخدميا أبناا فارس والرـو

 1165_… _ إذا ىمؾ كسرى فبل كسرى بعده
 1435_… _ إذا وصمت إليكـ أوائؿ النعـ

 1089_… _ إذا مات ابف آدـ انقطع عنو سائر عممو
 2837_… _ إذا منعت الزكاة ىمكت المواشي

 197_… _ إذىبوا فأنتـ الطمقاا
 218_… _ إسئمو، فإنو أعرؼ بتمؾ الينات

 1161_… _ اإلسبلـ يعمو وال يعمى
 843_… _ اإلسبلـ يعمو وال يعمى

 2474_… _ إصبلح ذات البيف أفضؿ مف عامة الصبلة والصياـ
 427_… _ إماـ ظمـو غشـو خير مف فتنة تدـو



 

 

 1352_… _ إماـ عادؿ خير مف مطر وابؿ
 1241_… _ إف اإلسبلـ ليأِرُز إلى المدينة

 860_… _ إف الدجاؿ أعور كأف عينو عنبة طافية
 2379_… _ إف الرجؿ ليتكمـ

 992_… _ إف الرجؿ ليتكمـ بالكممة ليضحؾ بيا جمسااه فييوى بيا
 1397_… _ إف الرسوؿ عميو السبلـ ضرب بيده يومًا عمى جدار الكعبة

 3010_… _ إف القمب إذا لـ ينكر المنكر
 2729_… _ إف اهلل بمطفو جعؿ الَرْوَح والراحة في الرضا واليقيف

 1446_… _ إف اهلل تعالى خمؽ مائة رحمة فادخر منيا تسعة وتسعيف رحمة عنده
 1400_… _ إف اهلل تعالى عذب امرأة في حبس ىرة

 1993_… _ إف اهلل تعالى قد أذىب عنكـ نخوة الجاىمية
 2348_… _ إف اهلل تعالى يحب معالي األمور

 2061_… _ إف اهلل عمى كؿ شيا قدير
 238_… _ إف اهلل قد أذىب عنكـ نخوة الجاىمية

 1000_… _ إف اهلل يبغض المرأة المرىاا
 1015_… _ إف اهلل يحب الشجاعة ولو عمى قتؿ الحية
ف قؿَّ   3056_… _ إف اهلل يحب المداومة عمى العمؿ وا 
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ف قؿَّ   2938_… _ إف اهلل يحب المدوامة عمى العمؿ وا 
 2792_… _ إف اهلل يحب النََّكَؿ عمى الْنَكؿ

 1695_… _ إف اهلل يحب مكاـر األخبلؽ ويكره سفسافيا
 930_… _ إف اهلل يعطي الدنيا مف يحب ومف اليحب

 2322_… _ إف المؤمف إذا دعا إلى اهلل تعالى في حاجة لو
 2651_… _ إف النساا كف يجررف ذيوليف عمى األرض

 2600_… _ إف حب الجاه ينبت النفاؽ كما ينبت الماا البقؿ
 1345_… _ إف خمؽ أحدكـ يجمع في بطف أمو نطفة أربعيف يوماً 

 2006_… _ إف ذلؾ الجبؿ ىو الغيظ
 1269_… _ إف ذلؾ لكذلؾ فكيؼ صبرؾ إذاً 



 

 

 365_… _ إف شر ما أخاؼ عميكـ اتباع اليوى
 439_… _ إف عميًا يقاتؿ القاسطيف

 1498_… _ إف لكـ نياية فانتيوا إلى نيايتكـ
 1944_… _ إف لمحد ضمة لو نجا منيا أحد لنجا سعدبف معاذ

 277_… _ إف لمدنيا أبناا، ولآلخرة أبناا
 325_… _ إف لمدنيا أبناا، ولآلخرة أبناا، فكونوا مف أبناا اآلخرة

 2448_… _ إف لمقبر ضغطة لو نجا منيا أحد لنجا منيا سعد
 712_… _ إف هلل تعالى ممكًا ما بيف كتفيو خفقاف الطير المسرع خمسمائة عاـ

 1302_… _ إف مف أقرأ الناس لمقرآف منافقًا ال يدع واوًا وال ألفاً 
 1933_… _ إف مف أىؿ الجنة مف يعمؿ بعمؿ أىؿ النار

 578_… _ إف منيـ مف يمجمو العرؽ
 2058_… _ إنؾ تسمع ما أسمع

 473_… _ إنؾ تقاتؿ الناكثيف والقاسطيف والما رقيف عف الديف
 1306_… _ إنما أنا عبد أجمس كما يجمس العبد، وآكؿ كما يأكؿ العبد

 1701_… _ إنو سيكذب عمي
 1297_… _ إنو ألوؿ طعاـ دخؿ فـ أبيؾ منذ ثبلثة أياـ

 989_… _ إنو لما بعثو قاضيًا إلى اليمف دعا لو بالتثبيت
 2834_… _ إنيا أياـ أكؿ وشرب وبعاؿ

نيا لمف واثبيا  2738_… _ إنيا كنشطة عقاؿ، وا 
 593_… _ إنيكوا األعقاب أو لتنيكنَّيا النار

 655_… _ إني تارؾ فيكـ الثقميف، فالثقؿ األكبر ىو كتاب اهلل، والثقؿ األصغر ىـ العترة
 3058_… _ إني ألمزح وال أقوؿ إال حقاً 
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 2238_… _ إني ال أخاؼ عمى أمتي مؤمنًا وال مشركاً 
 1738_… _ إياؾ وكرائـ األمواؿ

 2978_… _ إياؾ ومحقرات الذنوب
 3011_… _ فإنو أىمؾ مف كاف قبمكـ! إياكـ والشب

 3072_… _ إياكـ والغيبة فإنيا أشد مف الزنى



 

 

 2482_… _ إياكـ والمثمة ولو بالكمب العقور
 1576_… _ إياكـ ولباس الشيرتيف

 1131_… _ إياكـ ومحقرات الذنوب، فإف ليا مف اهلل طالباً 
 2046_… _ اإليماف قيد الفتؾ
 1859_… _ اإليماف نصفاف

 587_… _ ائتني بشموىا األيمف
 1711_… _ اتركوني ما تركتكـ

 231_… _ اتقوا فراسة المؤمف فإنو ينظر بنور اهلل
 2956_… _ اتقوا فراسة المؤمف فإنو ينظر بنور اهلل

 2308_… _ اجشوشبوا
 2340_… _ احفظ عفاصيا ووكااىا

 2907_… _ احمفوا الظالـ إذا أردتـ يمينو
 343_… _ اخشوشبوا واجشو شبوا

 529_… _ ادع عمييـ
 2788_… _ استعينوا عمى أموركـ بالكتماف

 2564_… _ استوصوا بالنساا خيراً 
 2344_… _ اشتد غضبي عمى مف ظمـ

 426_… _ اكتب محمد بف عبد اهلل فإف ذلؾ اليضر نبوتي شيئاً 
 2690_… _ انظر إلى مف ىو دونؾ

حرؼ الباا 
 522_… _ بأف األئمة مف قريش

 2318_… _ باب التوبة مفتوح ال يغمؽ حتى تطمع الشمس
 1570_… _ بشر المشائيف إلى المساجد بالنور التاـ يـو القيامة

 2450_… _ البطنة تذىب الفطنة
 360_… _ بعثت أنا والساعة كياتي
 1311_… _ بعثت أنا والساعة كياتيف
 955؛ 900_… _ بعثت بالحنيفية السمحة
 175_… _ البكر بالبكر جمد مائة

 897_… _ ُبمَّوا أرحامكـ ولو بالسبلـ
 1270_… _ بمنزلة فتنة

 2742_… _ بني اإلسبلـ عمى خمس



 

 

 896_… _ شيادة أف ال إلو إال اهلل: بني اإلسبلـ عمى خمس
 895_… _ بيف العبد وبيف الكفر ترؾ الصبلة

حرؼ التاا 
 1428_… _ تحاربو وأنت لو ظالـ
 2244_… _ التحدث بالنعمة شكر

 3086_… _ تختموا بالعقيؽ
 2286_… _ التصبر كنز مف كنوز البر

ذا اشتاؾ فبل انتقش  1632_… _ تعس وانتكس، وا 
 1450_… _ تقاتؿ القاسطيف والمارقيف والناكثيف

 1470_… _ تقاتؿ الناكثيف، والقاسطيف، والمارقيف
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 1548_… _ تقتمؾ يا عمار الفئة الباغية
 1470؛ 1451؛ 1185؛ 1113_… _ تقتمؾ ياعمار الفئة الباغية

 2292_… _ تكوف المعونة عمى قدر المؤنة
 1165_… _ تمزؽ ممكو

 1815_… _ تيادوا تحابوا
حرؼ الثاا 

 1592_… _ ثبلث مف أخبلؽ أىؿ الجنة
 2601_… _ ثبلث مف عبلمات النفاؽ

 2599_… _ ثبلث ميمكات
 2753_… _ شب مطاع، وىوى متبع: ثبلث ميمكات

 161_… _ ثبلثمائة وثبلثة عشر
حرؼ الجيـ 

 2944_… _ جاىدوا أنفسكـ بالجوع والعطش
 2768_… _ الجاىؿ إما ُمَفّرُط أو ُمْفِرط
 347_… _ الجنة تحت أقداـ األميات
 347_… _ الجنة تحت ظبلؿ السيوؼ

 1065_… _ الجياد عشرة أجزاا، فتسعة منيا في طمب الحبلؿ



 

 

 2475_… _ الجيراف ثبلثة
حرؼ الحاا 

 1304_… _ حب الدنيارأس كؿ خطيئة
 2740_… _ حبذا نـو األكياس وفطرىـ كيؼ يغمبوف سير الحمقى

 1570_… _ الحج ىو جياد الضعفاا
 1585_… _ الحـز سوا الظف

 2370_… _ الحسد يأكؿ الحسنات كما تأكؿ النار الحطب
 1488_… _ حفت الجنة بالمكاره

 1544_… _ الحكمة ضالة المؤمف
 2807_… _ الحبلؿ بيَّف الحراـ بيَّف، وبيف ذلؾ مشتبيات

 114_… _ الحمد رأس الشكر
 518_… _ حيث ضرب الشيطاف رواقو ومد أطنابو

حرؼ الخاا 
 1289_… _ خذ بيدؾ قارورتيف مممؤتيف
 397_… _ خرج رسوؿ اهلل فمـ يمؽ كيداً 

 625_… _ خصمتاف ال تجتمعاف في مؤمف
 184_… _ الخطبة ببل شيادة كاليد الجذماا

 680_… _ الخمؽ كميـ عياؿ اهلل، وأحبيـ إلى اهلل أنفعيـ لعيالو
 776_… _ خمقت مف نكاح ال مف سفاح

 2689؛ 2547_… _ الخمر جماع اآلثاـ
 1224_… _ الخمر جماع اإلثـ

 2374_… _ خمس بخمس
 873_… _ خوؼ اهلل عمى قدر معرفتو، فمف عظـ عممو باهلل عظـ خوفو منو

 2237_… _ خير أعمالكـ الصبلة
 2513_… _ خير األمور أوساطيا
 778_… _ خير األمور أوسطيا

 1158_… _ خير األمور أوسطيا، وشرىا محدثاتيا
 2814_… _ خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى

 1043_… _ خير ىذه األمة النمط األوسط، يمحؽ بيـ التاؿ
حرؼ الداؿ 

 2731_… _ داووا مرضاكـ بالصدقة
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 2837_… _ الدعاا رد القضاا
 2377_… _ الدعاا سبلح المؤمف
 2376_… _ الدعاا يرد القضاا

 2113_… _ الدنيا حمـ وأىميا مجازوف معاقبوف وىالكوف
 1305_… _ الدنيا دار التواا ال دار استواا

 929_… _ الدنيا عند اهلل ال تسوى جناح بعوضة
حرؼ الذاؿ 

 2279_… _ ذاكر اهلل في الغافميف كشجرة خضراا
 434_… _ ذو الوجييف ال يكوف وجييًا عند اهلل تعالى

حرؼ الراا 
 2375_… _ رأس العقؿ بعد اإليماف باهلل مداراة الناس

 1001_… _ رب أشعث ذي طمريف ال يؤبو لو، لو أقسـ عمى اهلل ألبره
ف كثر فيو إلى قؿ  1961_… _ الربا وا 

حرؼ الزاي 
 268_… _ الزعيـ غاـر

حرؼ السيف 
 767_… _ سألت اهلل أف اليمبس أمتي شيعًا فمنعنييا

 810_… _ سألت اهلل لكـ يابني عبد المطمب جودًا ومجداً 
 1873_… _ سبحاف اهلل ما كنت أرى أف شيئًا مف الخمؽ ىكذا

 1709_… _ ستروف ربكـ
 1451_… _ ستكوف بعدي ىنات وىنات

 2379_… _ السخي قريب مف اهلل
 2308_… _ السفر قطعة مف العذاب

 1712_… _ سؿ عما بدا لؾ
 2212_… _ السبلـ قبؿ الكبلـ

 1223_… _ السمطاف ظؿ اهلل في األرض
 2394_… _ السمطاف ظؿ اهلل في األرض



 

 

 2394_… _ السمطاف ولي مف ال ولي لو
 2246_… _ سيد الكبلـ القرآف

حرؼ الشيف 
 1261_… _ شاوروىفَّ وخالفوىفَّ 
 624_… _ شر القوؿ الكذب

 1134_… _ الشير يكوف ىكذا وىكذا وىكذا
حرؼ الصاد 

 2286_… _ الصبر أعظـ جنود المؤمف
 1859_… _ الصبر أمير جنود المؤمف

 1859_… _ الصبر عند الصدمة األولى
 2582_… _ صؿّْ بيـ كصبلة أضعفيـ

 2833_… _ الصبلة خير كميا
 2478_… _ الصبلة عماد الديف فمف ىدميا فقد ىدـ الديف
 895_… _ الصبلة عماد الديف، فمف ىدميا فقد ىدـ الديف

 2501_… _ صموا بيـ صبلة أضعفيـ
 3014_… _ الصمت حكـ

 2944_… _ الصمت خير كمو
 2340_… _ الصمت خير، وقميؿ فاعمو
 895_… _ الصـو لي وأنا أجزي بو
 2833_… _ الصـو لي، وأنا أجزي بو

 1556_… _ الصـو مصحة
حرؼ الضاد 

 255_… _ ضحؾ رسوؿ اهلل حتى بدت نواجذه
 1628_… _ ضربة عمي تعدؿ عبادة الثقميف

 حرؼ الطاا
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 1918_… _ طمب الحبلؿ فريضة عمى كؿ مسمـ
 2344_… _ طمب الحبلؿ فريضة عمى كؿ مسمـ



 

 

 2979_… _ طوبى لمف شغمو عيبو عف عيوب الناس
 1711_… _ الطيرة في ثبلث

حرؼ الظاا 
 2956_… _ ظف المؤمف كيانة

حرؼ العيف 
 2014_… _ عشر مف سنف المرسميف

 1760_… _ عضوا عميو النواجذ
 2729_… _ العمماا ورثة األنبياا

 2346_… _ عميؾ بالرفؽ يا عائشة فإنو ما حصؿ في شيا إال زانو
 2192_… _ عميؾ بالرفؽ ياعائشة

 3056؛ 2902؛ 2783_… _ عميكـ مف العمؿ بما تطيقوف
 1405_… _ عمار جمدة ما بيف عيني وأنفي
 1548_… _ عمار جمدة ما بيف عيني وأنفي

 3077_… _ العيف وكاا السو
حرؼ الغيف 

 2383_… _ الغضب توقد في فؤاد ابف آدـ مف النار
 3072_… _ الغيبة أشد مف الزنى

 3072_… _ الغيبة والنميمة ينقضاف الوضوا
 2735_… _ غيروا الشيب، وال تشبيوا بالييود

حرؼ الفاا 
 2796_… _ فاطمة بضعة مني يريبني ما رابيا

 2053_… _ فجااني رجؿ فمكمني
 265_… _ فضؿ ما بينكـ وبيف الييود أكمة السحور

 1853_… _ الفقراا عالة األغنياا
 2966_… _ الفقراا عالة األغنياا

 2396_… _ فبلف يجد في قمبو موجدة عمينا قوموا بنا إليو
 779_… _ فما بعد الموت مف مستعتب

 1451_… _ فمف أراد أف يفرؽ بيف ىذه األمة
 872_… _ في الجنة ما ال عيف رأت، وال أذف سمعت

 2797_… _ في جسد ابف آدـ مضغة إذا صمحت صمب سائر ليا البدف
حرؼ القاؼ 



 

 

 1171_… _ قد خمفت فيكـ الثقميف
 642_… _ قد دبَّ إليكـ داا األمـ

 2479_… _ القمب إذا لـ ينكر المنكر نكس
 146_… _ قمب ابف آدـ أشد تقمبًا مف الريشة عمى ظير الماا

 2797_… _ القموب أربعة
 2782_… _ القموب تصدأ كما يصدأ الحديد

 779_… _ قميؿ في سنة خيرمف كثير في بدعة
 2973_… _ قيدوا النعـ بالشكر

حرؼ الكاؼ 
 718_… _ كاف الرسوؿ يتعوذ باهلل مف األييميف

 1255_… _ كاف رسوؿ اهلل أبمج الوجو
 1973_… _ الكبر ردائي والعظمة إزاري

 1177_… _ الكبرياا ردائي، والعظمة إزاري
 170_… _ كتاب اهلل فيو خبر ما قبمكـ
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 2602_… _ الكذب مجانب لئليماف
 2907_… _ الكذب مجانب لئليماف

 3073_… _ كفارة مف اغتبتو أف تستغفر لو
 3078_… _ كؿ بائمة تفيخ

 1182_… _ كؿ صحبة تكوف في غير اهلل آخرىا تكوف عداوة
 2213_… _ كؿ صبلة ال تقرأ فييا الفاتحة

 2344_… _ كؿ لحـ نبت مف الحراـ فالنار أولى بو
 1629_… _ كؿ ما ليست لو نفس سائمة فإنو ال ينجس الماا موتو فيو

 1212_… _ كؿ مغصوب حراـ
 937_… _ كمكـ طؼ الصاع

 2836_… _ كـ مف صائـ ليس لو مف صومو إال الجوع والعطش
 820_… _ كنَّا إذا أحمر البأس اتقينا برسوؿ اهلل

 979_… _ كنَّا إذا أحمر البأس اتقينا برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو



 

 

 2053_… _ كنت ذات يـو ألعب مع الصبياف
حرؼ البلـ 

 940_… _ ألضربفَّ عبدي بالببلا حتى أنقيو مف الدرف
 940_… _ ألمتحنفَّ عبدي بالببلا كما يمتحف الذىب بالنار

 2534_… _ ال تحقرف مف المعروؼ شيئاً 
 2767_… _ ال تردوا السائؿ ولو بشؽ تمرة

 881_… _ ال تزوؿ قدـ امرٍئ حتى يسئؿ عف ثبلث
 1668_… _ ال تسألوا اآليات

 1933_… _ ال تعجبوا لعمؿ عامؿ
 2984_… _ بالرفا والبنيف كما كانت الجاىمية: ال تقولوا

لو والدة بولدىا  178_… _ ال ُتوَّ
 1226_… _ ال حمى إال هلل ولرسولو

 2478_… _ ال خير في ديف ال صبلة فيو
 2979_… _ ال صغيرة مع اإلصرار

 2413_… _ ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ
 1982_… _ ال عدوى، وال ىامة، والصفر

 2659_… _ ال ىجرة بعد الفتب
 2476_… _ ال يؤمف عبد حتى يأمف جاره بوائقو

 2685_… _ ال يتمنيف أحدكـ الموت
 2595_… _ ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدى ثبلث

 2496_… _ ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيبة مف نفسو
 2818_… _ ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف الكبر

 2944_… _ ال يدخؿ ممكوت السماا مف مؤل بطنو
 1511_… _ ال يزاؿ المؤمف يواقع الذنب الفينة بعد الفينة

 1504_… _ ال يستقيـ إيماف عبد حتى يستقيـ قمبو
 782_… _ ال يكوف المؤمف مؤمنًا حتى أكوف أحب إليو مف والديو
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 2231_… _ ال يموتف أحدكـ إال وىو مجسف الظف باهلل
 2202_… _ ال يييدنكـ الطالع المسعد
 1137_… _ لذي غـر مفظع، أو دـ موجع: التحؿ المسألة إال لثبلثة
 1973_… _ الحمى إال هلل ولرسولو

 2863_… _ الطاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ
 621_… _ اليزاؿ المؤمف يواقع الذنب الفينة بعد الفينة

 605_… _ اليغمؽ الرىف
 1632_… _ المحد لنا، والشؽ لغيرنا

 576_… _ المحد لنا، والضرح لغيرنا
 2691_… _ لغدوة في سبيؿ اهلل

 2596_… _ لقتؿ مؤمف أعظـ عند اهلل مف زواؿ الدنيا
 376_… _ لقتؿ مؤمف أعظـ عند اهلل مف زواؿ الدنيا
 2207_… _ لكؿ بني ذرية، وذريتي مف صمبؾ ياعمي

 2794_… _ لكؿ قرية عريؼ
 1223_… _ لكؿ قرية عريؼ، والعرفاا في النار

 1691_… _ لكؿ نبي ذرية، وذريتي مف صمبؾ ياعمي
 3037_… _ هلل عمى عبده اثناف وسبعوف ستراً 

 980_… _ هلل ولرسولو وألئمة المسمميف
 402_… _ هلل، ولرسولو، وألئمة المسمميف

 1797_… _ لما تنسموا روح الحياه
 2577_… _ لف تقدس أمة ال يؤخذ لمضعيؼ فييا حقو مف القوي

 260_… _ لف يفمب قـو ولوا أمرىـ امرأة
 2966_… _ لف ييمؾ الناس حتى يعذروا مف نفوسيـ

 2188_… _ اهلل اهلل في أىؿ المدرة السوداا
َـّ، أيد اإلسبلـ بعمر بف الخطاب  2759_… _ المَُّي

َـّ، اجعؿ رزؽ آؿ محمد كفافاً   2341_… _ المَُّي
َـّ، اجعؿ رزؽ أىؿ محمد كفافاً   2805_… _ المَُّي
َـّ، بارؾ لنا في مدىا وصاعيا  1315_… _ المَُّي

 2506_… _ لو أطيع اهلل مف وراا سبعيف بابًا ألظيره اهلل
 2597_… _ لو أف أىؿ السماوات واألرض
 1949_… _ لو أف غربًا مف غسميف جينـ



 

 

 2543_… _ لو تكاشفتـ ما تدافنتـ
 1497_… _ لو صمتـ حتى تكونوا كاألوتار
 2651_… _ لو كاف المؤمف في جحر فارة

 903_… _ لو كانت الدنيا تسوى عند اهلل جناح بعوضة
 930_… _ لو كانت الدنيا ليا قدر وثمف عند اهلل لما سقى منيا كافرًا شربة

 2281_… _ لوال ثبلث ما طأطأ ابف آدـ رأسو
 2227_… _ ليس منا مف غش
 980_… _ ليس منا مف غش

 حرؼ الميـ
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 2604_… _ المؤمف أخو المؤمف يسعيما الماا والكؤل
 1578_… _ المؤمف خفيؼ المؤنة
 1591_… _ المؤمف سيؿ المؤونة
 1688_… _ المؤمف ال يكوف لعاناً 

 1514_… _ المؤمف مف نفسو في تعب والناس منو في راحة
 3019_… _ ما أبالي أيأتي أجمي وأنا غاز في سبيؿ اهلل
 2050_… _ ما أذف اهلل لنبي كأذنو لنبي يتغنى بالقرآف

 2645_… _ ما أظمت الخضراا، وال أقمت الغبراا عمى ذي ليجة أصدؽ مف أبي ذر
 1965_… _ ما أعجب رسوؿ اهلل شيا مف الدنيا

 2823_… _ ما أنتـ بأسمع منيـ
 2234_… _ ما اجتمعا في قمب عبد في ىذا الموطف إال أعطاه اهلل ما رجا
 2113_… _ ما الدنيا في اآلخرة إال كمثؿ ما يجعؿ أحدكـ إصبعو في اليـ
 917_… _ ما تضعضع امرؤ آلخر يريد عرض الدنيا إال ذىب ثمثا دينو

 2581_… _ ما تقرب إلىَّ المتقربوف بمثؿ أداا ما افترضت عمييـ
 1396_… _ ما تقرب إليَّ المتقربوف بمثؿ أداا

 932_… _ ما تقرب إلّي المتقربوف بمثؿ أداا ما افترضت عمييـ
 1304_… _ ما تقرَّب إليَّ المتقربوف بمثؿ الزىد في الدنيا

 484_… _ ما جرع عبد قط جرعتيف



 

 

 1411_… _ ما جرع عبد قط جرعتيف أعظـ عند اهلل مف جرعة غيظ يمقاىا بحمـ
 1138_… _ ما جرع عبد قط جرعتيف أفضؿ عند اهلل مف جرعة غيظ

 1238_… _ ما خمفت عمى أمتي أضر مف النساا
 2370_… _ ما ذئباف ضارياف في زريبة أحدكـ
 320_… _ ما ذئباف ضارياف في زريبة أحدكـ

 641_… _ ما ذئباف ضارياف في زريبة أحدكـ بأسرع مف الحسد في حسنات المؤمف
 1158_… _ ما رآه المسمموف حسنًا فيو عند اهلل حسف

 2911_… _ ما رأيت ظالمًا أشبو منو بالمظمـو منو بالحاسد
 2476_… _ ما زاؿ جبريؿ يوصيني بالجار حتى ظننت أنو سيورثو

 2893_… _ ما سكف حب الدنيا في قمب عبد
 1586_… _ ما عاؿ مف اقتصد

 516_… _ ما كاف لنبي إذا لبس ألمة حربو أف ينزعيا حتى يقاتؿ
 1428_… _ ما ليـ ولعمار يدعوىـ إلى الجنة

 1405_… _ ما ليـ ولعمار، عمار يدعوىـ إلى الجنة
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 2801_… _ ما مؤل ابف آدـ وعاا شر مف بطنو
 1232_… _ ما مف آدمي إال وفي رأسو َحَكَمة

 2862_… _ ما مف بر وال فاجر إال وبطف األرض خير لو مف ظيرىا
 2953_… _ ما مف عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ ويحسف وضواه

 822_… _ ما مف فرحة إال وتتبعيا ترحة
 2222_… _ ما مف نبي إال وقد رعى

 161_… _ مائة ألؼ وأربعة وعشروف ألفاً 
 832_… _ ما دمت فيكـ: متى ال تزاؿ ىذه الشدة؟ فقاؿ

 2477_… _ مثؿ الذي ال يتـ صبلتو كمثؿ الحامؿ حممت
 900_… _ مثؿ المؤمف الذي يقرأ القرآف كمثؿ األترجة

 1657_… _ مثؿ ىذه الصموات كمثؿ نير جار
 2568_… _ المحتكر ينتظر المعنة، والمنفؽ ينتظر الرحمة

 2688_… _ المرا عمى ديف خميمو، فمينظر أحدكـ مف يخالؿ



 

 

 2343_… _ المرا مف قرينو
 815_… _ المسألة كدوح وخدوش في وجو صاحبيا

 625_… _ المسألة كدوح وخدوش
 2347_… _ المستشار مؤتمف

 1385_… _ المسمموف كا لبنياف يشد بعضو بعضاً 
 2966_… _ معترؾ المنايا ما بيف الستيف إلى السبعيف

 1371_… _ المعوؿ عميو يعذب
 1497_… _ مبلؾ الديف الورع

 246_… _ مبلؾ الديف الورع، ومبلؾ العمؿ خواتمو
 1933_… _ مبلؾ العمؿ خواتمو

 1046_… _ ممعوف مف خاف مسممًا أو غره
 980_… _ ممعوف مف خاف مسممًا أو غرَّه

 1594_… _ مف آذى جاره لـ يخرج مف الدينا حتى يفضحو اهلل عمى راوس الخبلئؽ
 1397_… _ مف آذى مؤمنًا فقد آذاني، ومف آذاني فقد آذى اهلل

 2113_… _ مف أحب دنياه أضر بآخرتو
 2803_… _ مف أحبنا أىؿ البيت فميستعد لمفقر جمباباً 

 1594_… _ مف أذى جاره أورثو اهلل داره
 2601_… _ مف أراد أف يمعف نفسو فميكذب
 624_… _ مف أراد أف يمعف نفسو فميكذب

 228_… _ مف أراد أف ينظر إلىآدـ في عممو
 950_… _ مف أزلَّت إليو نعمة فميشكرىا

 2936_… _ مف أصيب بمصيبة فميذكر مصابو ؼ
 376_… _ مف أعاف عمى قتؿ مسمـ

 1918_… _ مف أكؿ الحبلؿ أربعيف يوماً 
 1176_… _ مف اتقى اهلل أخاؼ اهلل منو كؿ شيا
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 2996_… _ مف اتقى اهلل أغناه اهلل ببل ماؿ وأعزه ببل عشيرة
 2568_… _ مف احتكر أربعيف يومًا فقد برئ اهلل منو



 

 

 1157_… _ مف انتير صاحب بدعة مبلا اهلل قمبو
 1694_… _ مف بنى فوؽ ما يكفيو طوقو اهلل بو إلى سبع أرضيف

 814_… _ مف بنى مسجدًا ولو مثؿ مفحص قطاة بنى اهلل لو قصرًا في الجنة
 2574_… _ مف ترؾ مااًل فؤلىمو، ومف ترؾ عيمة فإليّ 

 284_… _ مف تضمخ بشيا مف ىذه القاذورات
 1177_… _ مف تواضع رفعو اهلل، ومف تكبر أىانو اهلل
 973_… _ مف جر ردائو ال ينظر اهلل إليو يـو القيامة

 650_… _ مف جعمو أمامو قاده إلى الجنة
 948_… _ مف حسف إسبلـ المرا تركو لما اليعنيو
 2278_… _ مف حسف إسبلـ المرا تركو ما ال يعنيو

 1594_… _ مف حؽ المؤمف عمى أخيو أف يسميو بأحب األسماا إليو
 1285_… _ مف حمؼ بغير اهلل فقد أشرؾ

 2911_… _ مف خاؼ البيات أدلج
 1632_… _ مف ذكرت عنده فمـ يصؿ عمي فدخؿ النار فأ بعده اهلل

 2279_… _ مف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي
 1310؛ 1188_… _ مف رغب عف سنتي فميس مني

 710_… _ مف ركب البحر حيف يرتج فبل ذمة لو
 3040_… _ مف سبني فاقتموه

 571_… _ مف سقى صبيًا ال يعمـ خمرًا سقاه اهلل مف ردغة الخباؿ
 2340_… _ مف سكت سمـ

 287_… _ مف سّف سنة سيئة كاف عميو وزرىا
 1991_… _ مف سف سنة سيئة كاف لو وزرىا

 590_… _ مف شذ شذ في النار
 2891_… _ مف شكا عمى مؤمف فكأنما يشكو إلى اهلل

 1548_… _ مف شيد لو خزيمة فحسبو شيادتو
 896_… _ مف صاـ شير رمضاف صابرًا محتسبًا هلل تعالى دخؿ الجنة

 2340_… _ مف صمت نجا
 3014_… _ مف صمت نجا

 2570_… _ مف ضرب الخد فيو مف المعتديف
 1457_… _ مف طمب ما ال يعينو فاتو ما يعنيو

 625_… _ مف عبلمات المنافؽ ثبلث



 

 

 624_… _ الخمؼ في الوعد: مف عبلمة المنافؽ ثبلث وعدَّ منيا
 382_… _ مف فتب اهلل لو باب خير فمينتيزه

 2368_… _ مف فتب لو باب خير فمينتيزه
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 1398_… _ مف قاؿ في مؤمف ما ال يعممو أقامو اهلل عمى تؿ مف تبلؿ جينـ
 2980_… _ مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فبل يقؼ مواقؼ التيمة
 2861_… _ مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فبل يقفف مواقؼ التيـ

 2476_… _ مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فميكرمفَّ جاره
 1324_… _ مف كتـ عممًا وىو يعممو ألجمو اهلل بمجاـ مف نار

 2027_… _ مف كتـ غيظو وىو يقدر عمى إنفاذه
 1701_… _ مف كذب عمي متعمدًا فميتبوأ مقعده مف النار

 2670_… _ مف كنت مواله فعمي مواله
 1136_… _ مف لذذ أخاه بما يشتييو رفع اهلل لو ألؼ ألؼ درجة

 2891_… _ مف لـ يرض بقضائي
 417_… _ مف لـ يرض بقضائي، ويصبر عمى ببلئي

 2378_… _ مف لـ يقبؿ العذر لـ يرد عمي الحوض
 1570_… _ مف مات ولـ يغزُ 

 2051_… _ مف مس جسمو جسمي لـ تمسو النار
 2317_… _ مف نوقش الحساب عذب
 817_… _ مف نوقش الحساب عّذب
 2174_… _ مف يأخذ ىذا السيؼ مني

 2485_… _ مف يتأؿ عمى اهلل تعالى يكذبو
 1065_… _ مف يرتع حوؿ الحمى يوشؾ أف يقع فيو

 2285_… _ مف يرد اهلل بو خيرًا يفقيو في الديف
 2441_… _ طالب عمـ وطالب دنيا: منيوماف ال يشبعاف

 1184_… _ ميبًل يازبير فميس بو زىو ولتخرجف عميو وأنت ظالـ لو
حرؼ النوف 

 937_… _ الناس كإبؿ مائة ال تجد فييا راحمة



 

 

 2508_… _ الناس كإبؿ مائة، ال تجد فييا راحمة
 937_… _ الناس مف عاـ إلى عاـ يرذلوف

 3035_… _ الندـ توبة
 1238_… _ النساا حبائؿ الشيطاف
 297_… _ نعوذ باهلل مف بوار األيـ

 377_… _ نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو عف عقص الشعر في الصبلة
 612_… _ نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف يأتي الرجؿ أىمو طرقًا وطروقاً 

 2169_… _ نييت عف قتؿ النساا
 2786_… _ نـو العالـ خير مف عبادة الجاىؿ

حرؼ الياا 
 1816_… _ ىدايا األمراا غموؿ

 1815_… _ اليدية تذىب سخيمة القمب
 2057_… _ ىذا الشيطاف قد أيس مف عبادتو

 2683_… _ ىذا حبؿ اهلل فاعتصموا بو
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 426_… _ ىذا ما صالب عميو محمد رسوؿ الؿ
 1118_… _ ىمكت الرجاؿ حيف أطاعت النساا

 645_… _ ىنيئًا لمف جعمو اهلل مفتاحًا لمخير مغبلقًا لمشر
 1099_… _ ىو أوضب دليؿ إلى خير سبيؿ

 1556_… _ ىي الغارة لمف استنصحيا
حرؼ الواو 

 2121_… _ وأرجو أف أكوف أخوفكـ باهلل وأعرؼ بما آتي وأذر
 816_… _ وأعوذ بؾ مف فتنة المحيا والممات

 1944_… _ وأعوذ بؾ مف ىوؿ المطمع
 2377_… _ الواحد شيطاف، واالثناف شيطاناف والثبلثة رفقة

 1315_… _ واهلل إنؾ ألحب البقاع إليَّ 
 1173_… _ واهلل ألف مكنني اهلل ألمثمف بسبعيف منيـ
 2137_… _ واهلل ياعـ لو وضعوا الشمس في يميني



 

 

 165_… _ وجبت لي النبوة وآدـ طينة
 2211_… _ َوَدا أمير المؤمنيف لمقـو الذيف قتميـ خالد جميع

 846_… _ الوسيمة درجة في الجنة، ال يناليا إال نبي
 624_… _ وعافسنا النساا

 916_… _ وعمى المسمميف أال يتركوا مفدوحًا في فداا وال عقؿ
 1987_… _ الوقيعة في العمماا مف الكبائر

 401_… _ وكمكـ راع، وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو
 2727_… _ الولد مبخمة مجبنة

 311_… _ وما بعد الدنيا مف دار إال الجنة أوالنار
 199_… _ ووصيي ووزيري وخير مف أخمفو لقضاا ديني

 1451_… _ ويب ابف سمية ليسوا بقاتميؾ، إنما تقتمؾ الفئة الباغية
 2657_… _ ويحؾ يا أبا سفياف

 2657_… _ ويحؾ يا أبا سفياف، ألـ يأف لؾ أف تعمـ أنو ال إلو إال اهلل
 1478_… _ وما يؤمنؾ! ويحؾ

 1036_… _ ويممّْو محش حرب لو كاف معو رجاؿ
حرؼ الياا 

 1353_… _ يؤتى يـو القيامة باإلماـ الجائر
 1154_… _ يؤخروف الصبلة إلى شرؽ الموتى

 2579_… _ يا أنس صمىّْ صبلة مودع
 1509_… _ يا ابف آدـ اعمؿ الخير ودع الشر

 2760_… _ يا عمي ال يبغضؾ مؤمف
 1600_… _ يابني عبد المطمب، يابني ىاشـ، يابني عبد مناؼ، إني ال أممؾ لكـ مف اهلل شيئاً 

 1184_… _ يازبير، أتحب عمياً 
 1600_… _ ياعائشة بنت أبي بكر

 1268_… _ ياعمي، إف أمتي سيفتنوف بعدي
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 1269_… _ ياعمي، إف القـو سيفتنوف بأمواليـ
 1950_… _ يجيا بيا سبعوف ألؼ ممؾ



 

 

 1513_… _ يرى أحدكـ القذى في عيف صاحبو
 205_… _ يرى أحدكـ القذى في عيف صاحبو

 1470_… _ يقتمو خير الناس
 897_… _ الرحـ اشتققت اسميا مف اسمي: يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى

 2768_… _ يكبر ابف آدـ ويشب فييا اثنتاف
 2047_… _ يمرقوف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية

 3035_… _ اليميف حنث أو مندمة
 2200_… _ ينادي مناد يـو القيامة
 1042_… _ محب غاؿ، ومبغض قاؿ: ييمؾ فيؾ ياعمي اثناف

 850_… _ يـو المظمـو عمى الظالـ أشر مف يـو الظالـ عمى المظمـو
 1023_… _ فبلف يجد في قمبو موجدة عمينا

 
فيرس األعبلـ المترجـ ليـ : ثالثاً 

حرؼ األلؼ 
 2141_… _ أبو قيس بف الوليد بف المغيرة

 543_… _ أبو نخيمة بف حزف بف زائدة بف لقيط
 772_… _ (المتنبي)أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد الجعفي 

 227_… _ (البييقي)أحمد بف الحسيف بف عمي 
 974_… _ (أبو سمماف)أحمد بف محمد بف إبراىيـ البستي 

 3050_… _ (أبو العباس)أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار الشيباني 
 217_… _ أروى بنت كريز بف ربيعة بف حبيب

 305_… _ األشعث بف قيس
 2249_… _ أـ حبيبة بنت أبي سفياف

 600_… _ أمية بف عبد اهلل بف أبي الصمت الثقفي
 117_… _ (الزجاج)إبراىيـ بف السري بف سيؿ 

 511_… _ (النظاـ)إبراىيـ بف سيار بف ىانئ البصري 
 3005_… _ إبراىيـ بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف

 1849_… _ (أبو إسحؽ الحصري)إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصاري 
 2198_… _ إياس بف معاوية بف قرة المزني

 2950_… _ ابف قميئة
 738_… _ امرؤ القيس بف حجر بف الحارث الكندي



 

 

حرؼ الباا 
 1467_… _ الُبرج بف ُمْسِير الطائي
 334_… _ بسر بف أرطأة العامري
 1091_… _ بشار بف برد العقيمي

 1137_… _ بشر بف أبي خاـز عمرو بف عوؼ األسدي
 2697_… _ بشر بف عمرو بف خنيس العبدي

 2599_… _ بمعاـ بف باعوراا
 حرؼ التاا
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 919_… _ (الخنساا)تماضر بنت عمرو بف الحارث بف الشريد 
حرؼ الجيـ 

 544_… _ (الحطيئة)جروؿ بف أوس بف مالؾ العبسي 
 436_… _ جرير بف عبد اهلل بف جابر البجمي
 169_… _ جرير بف عطية بف حذيفة الخطفي

 1523_… _ جعدة بف ىبيرة المخزومي
 767_… _ جعدة بنت األشعث بف قيس

 678_… _ جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي زيف العابديف بف الحسيف السبط
حرؼ الحاا 

 1422_… _ (األصـ)حاتـ بف عنواف 
 1166_… _ (أبو فراس)الحارث بف سعيد بف حمداف التغمبي 
 2683_… _ الحارث بف عبد اهلل بف جابر اليمداني
 1253_… _ (أبو تماـ)حبيب بف أوس بف الحارث الطائي 

 223_… _ حساف بف ثابت بف المنذر الخزرجي األنصاري
 1263_… _ الحسف بف أبي الحسف يسار البصري

 149_… _ الحسيف بف عبد اهلل بف سينا
 105_… _ الحسيف بف موسى الحسيني

حرؼ الخاا 
 1552_… _ (أبو أيوب األنصاري)خالد بف يزيد بف كعب الخزرجي 



 

 

 544_… _ خالد بف يزيد بف معاوية بف أبي سفياف األموي
 2758_… _ خباب بف األرّت بف جندلة

 1548_… _ خزيمة بف ثابت بف الفاكو األنصاري
 393_… _ الخميؿ بف أحمد الفراىيدي
 447_… _ (أبو ذؤيب)خويمد بف خالد بف محرث 

حرؼ الداؿ 
 407_… _ دريد بف الصمة الجشمي البكري
 463_… _ دعبؿ بف عمي بف رزيف الخزاعي

 1598_… _ دلؼ بف جحدر الشبمي
حرؼ الذاؿ 

 1470_… _ ذو الثُّديَّة
حرؼ الراا 

 187_… _ رؤبة بف عبد اهلل العجاج
 2545_… _ (سطيب)ربيع بف ربيعة بف مسعود بف عدي 

حرؼ الزاي 
 234_… _ (أبو عمرو بف العبلا)زباف بف عمار التميمي 

 372_… _ زىير بف أبي سممى ربيعة بف رياح المزني
 482_… _ زياد بف أبيو

 579_… _ (النابغة الذبياني)زياد بف معاوية بف ضباب الذبياني 
 647_… _ (ع)زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب 

حرؼ السيف 
 1328_… _ سالـ بف أبي حفصة العجمي

 787_… _ سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف
 3057_… _ سحيـ بف وثيؿ بف عمرو الرياحي
 1478_… _ سراقة بف مالؾ بف جعشـ المدلجي
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 217_… _ سعد بف أبي وقاص
 451_… _ (أبو زيد)سعيد بف أوس بف ثابت األنصاري 



 

 

 1453_… _ سعيد بف جبير بف ىشاـ األسدي
 334_… _ سعيد بف نمراف اليمداني

 623_… _ (أـ عمرو)سممى بنت حرممة 
 657_… _ سميماف بف عبد الممؾ بف مرواف

 1056_… _ السموأؿ بف غريض بف عادياا األزدي
 2694_… _ سيؿ بف حنيؼ األنصاري
 2803_… _ سيؿ بف حنيؼ األنصاري

حرؼ الشيف 
 2107_… _ شريب بف الحارث بف قيس الكندي
 2620_… _ شريب بف ىانئ بف يزيد المذحجي
 2545_… _ شؽ بف صعب بف يشكر القسري

حرؼ الصاد 
 664_… _ (أبو قيس بف األسمت)صيفي بف عامر األسمت بف جشـ األوسي األنصاري 

حرؼ الطاا 
 3069_… _ طرفة بف العبد بف سفياف البكري
 3064_… _ طفيؿ بف عوؼ بف كعب الغنوي

حرؼ الظاا 
 1241_… _ (أبو األسود الدؤلي)ظالـ بف عمرو بف سفياف الكناني 

حرؼ العيف 
 2545_… _ عامر بف الظرب بف عمرو العدواني
 2931_… _ عامر بف شراحيؿ بف عبد الشعبي

 1421_… _ عباد بف سميماف
 376_… _ عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار

 3076_… _ عبد الرحمف بف حساف بف ثابت األنصاري
 2091_… _ عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي

 773_… _ عبد الرحمف بف معاوية بف ىشاـ بف عبد الممؾ األموي
 125_… _ عبد السبلـ بف محمد بف عبد الوىاب الجبائي

 1089_… _ عبد اهلل بف الزبعرى
 240_… _ عبد اهلل بف رؤبة بف لبيد التميمي

 1846_… _ عبد اهلل بف زمعة بف األسود
 2077_… _ عبد اهلل بف عمرو بف عثماف العرجي



 

 

 3004_… _ بف عمي بف أبي طالب (ابف الحنفية)عبد اهلل بف محمد 
 296_… _ (ابف المعتز)عبد اهلل بف محمد المعتز 
 24_… _ (ابف قتيبة)عبد اهلل بف مسمـ الدينوري 

 2804_… _ عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينوري
 2908_… _ عبد اهلل بف مصعب بف الزبير

 207_… _ (األصمعي)عبد الممؾ بف قريب بف عبد الممؾ 
 1380_… _ عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيوب الحميري

 425_… _ عبداهلل بف الكواا
 2959_… _ عبيد اهلل بف أبي رافع
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 334_… _ عبيد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي
 958_… _ عبيد بف األبرص بف عوؼ األسدي
 958_… _ (الراعي)عبيد بف حصيف بف معاوية النميري 

 3067_… _ عثماف بف جني الموصمي
 1425_… _ عثماف بف حنيؼ بف واىب األنصاري
 1468_… _ العجير بف عبد اهلل بف عبيدة السمولي

 1696_… _ عدي بف حاتـ بف عبد اهلل الطائي
 1155_… _ عدي بف زيد بف حماد العبادي

 105_… _ عفيؼ الديف سميماف بف أحمد األلياني
 1810_… _ عقيؿ بف أبي طالب

 897_… _ عمقمة بف َعَبدة بف ناشرة بف قيس
 2804_… _ (المرتضى)عمي بف الحسيف بف موسى بف محمد 

 3062_… _ عمي بف العباس بف جريج الرومي
 465_… _ (الكسائي)عمي بف حمزة بف عبد اهلل األسدي 

 106_… _ عمي بف ناصر الحسيني
 3063_… _ عمارة بف عمي بف زيداف الحكمي اليمني

 2431_… _ عمر بف أبي سممة المخزومي
 1111_… _ عمراف بف الحصيف



 

 

 1018_… _ عمرو بف األىتـ
 1421_… _ عمرو بف حممة الدوسي

 441_… _ (سيبويو)عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي 
 3069_… _ عمرو بف كمثـو بف مالؾ بف عتاب
 499_… _ (القطامي)عمير بف شييـ بف عمرو بف عباد 
 746_… _ عنترة بف شداد بف عمرو العبسي

 1026_… _ (األحوص)عوؼ بف األحوص بف جعفر العامري 
 235_… _ عيسى بف عمر الثقفي

حرؼ الغيف 
 3056_… _ غالب بف صعصة بف ناجية التميمي
 572_… _ (ذو الرمة)غيبلف بف عقبة بف نييس العدوي 

حرؼ القاؼ 
 1939_… _ قتادة بف دعامة بف قتادة السدوسي

 2391_… _ قثـ بف العباس بف عبد المطمب الياشمي
 3061_… _ قيس بف الخطيـ بف عدي األوسي
 3066_… _ قيس بف المموح بف مزاحـ العامري

 1552_… _ قيس بف سعد بف عبادة
 463_… _ (النابغة الجعدي)قيس بف عبد اهلل بف عدي بف ربيعة 

حرؼ الكاؼ 
 533_… _ كعب بف زىير بف أبي سممى المازني

 3077_… _ كعب بف مالؾ األنصاري
 1413_… _ كميب الجرميّْ 

 251_… _ الكميت بف زيد بف خنيس األسدي
 2636_… _ كميؿ بف زياد بف نييؾ النخعي

حرؼ البلـ 
 1204_… _ لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامري
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 517_… _ ليمى بنت عبد اهلل بف الرحاؿ األخيمية
حرؼ الميـ 

 413_… _ مالؾ بف الحارث بف عبد يغوث النخعي
 269_… _ مالؾ بف عويمر بف عثماف اليذلي

 1420_… _ المتممس
 106_… _ (الحاكـ الجشمي)المحسف بف محمد بف كرامة 

 2965_… _ محمد بف أبي بكر
 524_… _ محمد بف أبي بكر الصديؽ التيمي

 764_… _ (ابف كيساف)محمد بف أحمد بف إبراىيـ 
 1632_… _ (الشافعي)محمد بف إدريس بف العباس الياشمي 

 843_… _ (ابف دريد)محمد بف الحسف بف دريد األزدي 
 380_… _ (ابف السراج)محمد بف السري بف سيؿ 

 1225_… _ (قطرب)محمد بف المستنير بف أحمد 
 3050_… _ (ابف األعرابي)محمد بف زياد 

 2611_… _ (أبو جعفر)محمد بف عبد اهلل اإلسكافي 
 3005_… _ محمد بف عبد اهلل النفس الزكية

 411_… _ (أبو جعفر اإلسكافي)محمد بف عبداهلل 
 124_… _ (أبو الحسيف)محمد بف عمي الطيب 

 1263_… _ (الباقر)محمد بف عمي زيف العابديف بف الحسيف 
 1844_… _ محمد بف عمر بف واقد السيمي
 2710_… _ (الواقدي)محمد بف عمر بف واقد السيمي 

 1454_… _ محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل الزىري
 851_… _ (المبرد)محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي 
 1121_… _ المختار بف أبي عبيد بف مسعود الثقفي

 678_… _ مسعدة بف صدقة العبدي
 440_… _ مصقمة بف ىبيرة الشيباني
 965_… _ معاوية بف مالؾ العامري
 2160_… _ معقؿ بف قيس الرياحي

 234_… _ (أبو عبيد)معمر بف المثنى التيمي 
 1104_… _ المغيرة بف األخنس بف شريؽ الثقفي

 3025_… _ المغيرة بف شعبة



 

 

 416_… _ المفضؿ بف سممة بف عاصـ
 2697_… _ المنذر بف الجارود العبدي

 591_… _ (أبو زُبيد)المنذر بف حرممة الطائي القحطاني 
 178_… _ (األعشى)ميموف بف قيس بف جندؿ 

حرؼ النوف 
 492_… _ (أبو حنيفة)النعماف بف ثابت الكوفي 

 2431_… _ النعماف بف عجبلف الزرقي األنصاري
 1117_… _ (أبو َبْكرة)نفيع بف الحارث بف كمدة 

 594_… _ النمر بف تولب بف زىير العمكي
 3062_… _ نيشؿ بف حري بف ضمرة الدارمي

(6/2421 )

 

 1523_… _ نوؼ بف فضالة الحميري البكالي
حرؼ الياا 

 524_… _ ىاشـ بف عتبة بف أبي وقاص
 2706_… _ ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي

 1574_… _ ىماـ بف شريب بف يزيد
 3056_… _ (الفرزدؽ)ىماـ بف غالب بف صعصعة التميمي 

حرؼ الواو 
 2091_… _ واصؿ بف عطاا الغزاؿ

 791_… _ (البحتري)الوليد بف عبيد بف يحيى الطائي 
حرؼ الياا 

 188_… _ (الفراا)يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظور الديممي 
 3004_… _ (ع)يحيى بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب 

 2908_… _ (ع)يحيى بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب 
 2091_… _ يحيى بف نباتو

 332_… _ يزيد بف َخذَّاؽ الشني العبدي
 271_… _ (ابف السكيت)يعقوب بف إسحاؽ 

 561_… _ يعمى بف منية التميمي



 

 

 234_… _ يونس بف حبيب
 

رابعًا فيرس األشعار 
حرؼ األلؼ 

 251_… _ َأْبِرْؽ وَأْرعد يا يزي د
 2725_… _ أبني حنيفة أحكموا سفيااكـ

 296_… _ أثمرْت أغصاُف َراَحِتَيا
 3063_… _ أحمى الرجاؿ مف النساِا مواقعاً 
 634_… _ أخاؾ أخاؾ إف مف ال أخًا لو
 217_… _ أرى ابف نزاٍر قد جفاني وممَّني

 1090_… _ أسوُؽ ِعْيرًا مائؿ ال ِجَيازِ 
 393_… _ ُأَعاِتُب َذا اْلَمَودَِّة ِمف َصدْيؽِ 

 2240_… _ أعممو الرماية كؿ يـو
 3029_… _ أعممو الرماية كؿ يـو

ـُ النعماُا مني ثبلثة  113_… _ أفادتُك
 2226_… _ أقبَّ طريد بنزه الفبل

 2099_… _ أال أبمغ أبا عمرو رسوالً 
 201_… _ َأَما َوالِذي َأْبَكى وَأْضَحَؾ، َوالَِّذي

ـُ َأْمِري ِبُمْنَعِرِج المَّْوى  407_… _ َأَمْرُتُك
 619_… _ أنا الرجُؿ الذي قد عبُتُموه

 3065_… _ أنا السيُؼ يخشى حدُّه قبؿ ىزّْهِ 
ْسـِ بالمّْوى  594_… _ َأىاجَؾ َرْبٌع َداِرُس الرَّ
 373_… _ أيا ظبيَة اْلَوْعَساا بيف ُجبَلِجؿِ 
 276_… _ أيا عجبًا كيؼ اتَفْقنا فناصبٌ 

 2673_… _ أييا المنكب الثريا سييبلً 
 297_… _ إذ أصبحت بيد الشماؿ ِزَماميا

 851_… _ إذا كاف المبيب كذا جيوالً 
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 2413_… _ إذا الكماة تنحوا أف يناليـ
 3064_… _ إذا بؿَّ مف داٍا بو ظّف أنَّو
 447_… _ إذا ُبِنَي الِقَباُب عمى ُعَكاظٍ 

ـُ الَوْرُؽ َىيََّجني  1036_… _ إذا تغنَّى الحما
 965_… _ إذا َسَقَط السَّماُا ِبَأْرِض َقْوـٍ 

 3063_… _ إذا شجراُت الخِط فييا تشاجرتْ 
 2342_… _ إذا ضاؽ صدر المرا عف سر نفسو

 516_… _ إذا قصرت أسياُفنا كاف وصُميا
 3064_… _ إذا قمٌر منيـ تغوَّر أو خبا
 2083_… _ إذا كاف المبيب كذا جيوالً 

 2327_… _ إذا َكبََّد النجـ السماا بشتوة
 1025_… _ إذا ما الثريَّا في السماا كأنَّيا

 2320_… _ إذا ما انتحاىّف شؤبوبو
 373_… _ إذا ما تميميّّ أتاؾ مفاخراً 

 1091_… _ إذا ما َغِضْبَنا غضبًة ُمضريَّةً 
 716_… _ إذا كاف في صدِر ابف عمَؾ ِإْحَنةٌ 

 1286_… _ إفَّ الجديديف إذا ما استوليا
 2170_… _ إف تقبموا نوافؽ

 164_… _ إف دىرًا يمؼُّ شممي ب ُجْمؿٍ 
 1363_… _ إنَّني عبد النعيـ

 412_… _ ُارمي عمييا وىي شيا ُبُجر
حرؼ الباا 

 772_… _ بدت قمرًا ومالت خوطباف
 194_… _ بدت َقَمرًا ومالت َخوَط بافٍ 

 240_… _ بعد المتيا والتي
 2489_… _ بكؿ قياد مسِنفة عنود

 2790_… _ بنو عمي غراثى في بيوتيـ
حرؼ التاا 

 3055_… _ تبًا لذي أدب يرضى بمنقصة
 2565_… _ تبتني الحمد وتسمو لمعمى

 2352_… _ تحمـ عف األدنيف واستبؽ ودىـ



 

 

 772_… _ تحية بينيـ ضرٌب وجيعٌ 
 3028_… _ تخبرني العيناف ما الصدر كاتـٌ 
 919_… _ َتْرَتُع َما َغَفَمْت حتى إذا ادََّكَرتْ 
 1427_… _ ترؾ األمور التي تخشى عواقبيا
 3062_… _ تظمُؾ مف شمِس النياِر رماُحيـ
 269_… _ َتْعُمو السيوُؼ بأيدينا َجَماجَمُيـ

ـُ النَّوى  791_… _ تقيَّض لي مف حيُث ال أعم
 619_… _ َتَمتَّْع يا مشعَّث إّف شيئاً 

 515_… _ َتْمِشي النُُّسوُر إليو وىي الىيةٌ 
 602_… _ تمضي إذا ُزِجرت عف سواة ُقُدماً 

 3062_… _ تمنعَّيا أف يصيَبيا مطرٌ 
حرؼ الثاا 

 1921_… _ ثبلثة ليس ليا أنباا
 حرؼ الجيـ

(6/2423 )

 

 940_… _ جزى اهلل باإلحساف ما فعبل بكـ
 572_… _ ُجَماِليٌَّة َحْرٌؼ ِسناٌد ُيقمُّيا
 2760_… _ جمـو الشد شائمة الذَُّنابى

حرؼ الحاا 
 2115_… _ حتى كأف رياض القفر ألبسيا
 110_… _ حسدوه حيف رأوه أحسَف منيـ

 2183_… _ الحؽ أبمج ما تخيؿ سبيمو
حرؼ الخاا 

 611_… _ َخَمْعُت ِعذاري جامحًا ما يرّدني
ْـّ جندبٍ   3068_… _ خميمي مرا بى عمى أ
 1056_… _ خميمَي مف كعب أعينا أخاكما

حرؼ الداؿ 
 740_… _ درس الجديد جديد َمْعَيِدىا



 

 

 907_… _ َدِع اْلَمَقاِدْيَر َتْجِري ِفْي َأِعنَِّتَيا
حرؼ الذاؿ 

 3068_… _ ذىبُت مف اليجراِف في كؿ َمْذَىبٍ 
حرؼ الراا 

 358_… _ الرأُي َقْبَؿ شجاعِة الشجعاف
 600_… _ ربما تكرُه النفوُس مف األمرِ 

 1354_… _ َربّْي كريـٌ ال يكدُّْر نعمةً 
 18_… _ رتٌب ترجع األمانيُّ حسرى

 1225_… _ رزقت َمَراِبْيَع النجوـِ وصابُّيا
حرؼ السيف 

 2193_… _ سائؿ فوارس يربوع بشدتنا
 2290_… _ سبقت إلى الخيرات كؿ مناضؿ

 2431_ … _ سره مالو وكثرة ما يم
حرؼ الشيف 

 206_… _ َشتَّاَف ما َيْوِمي عمى ُكوِرَىا
 1358_… _ شققت القمب ثـ ذرأت فيو
 1475_… _ الشمُس مف مشرِقيا قدبدت

حرؼ الصاد 
 71_… _ الصبر محمود إلى غاية
 71_… _ الصبر مفتاح كؿ خير

 2049_… _ صـٌ إذا سمعوا خيرًا ذكرت بو
حرؼ العيف 

ف لـ يطمعوا  2727_… _ عبيد ذي الماؿ وا 
حرؼ الغيف 

 1686_… _ غضبت تميـ أف تقتَّؿ عامر
حرؼ الفاا 

 958_… _ فأصبب الروض والقيعاف ُممرعةٌ 
 2480_… _ فألفيتو غير مستعتبٍ 

 739_… _ فألقى ِبصحراا الغبيط َبَعاَعو
 1549_… _ َفَأْوٍه ِلذْكَراىا إَذا ما َذَكْرَتَيا
ـْ ولكف  3064_… _ فإف أسمـ فمـ أسم



 

 

 718_… _ فإف َأْفَخْر ِبَمْجِد َبِني ُسميـ
 2407_… _ فإف تسألنيَّ كيؼ أنت فإنني
 1148_… _ فإْف َتُكِف القتمى َبَواًا فإنَُّكـ

 2872_… _ فإف كنت بالشورى ممكت أمورىـ
 1365_… _ فإف كنت سيدنا ُسدَتنا

 253_… _ فاستعجمونا وكانوا مف َصَحابِتنا

(6/2424 )

 

 544_… _ فباسِت بني قْيِس واستاه طيّ 
 985_… _ َفَتْعِرككـ َعْرَؾ الرّْحى ِبِثَفاِلَيا

 1549_… _ َفَدْتَؾ ُعَراُب الَيوـَ َأمّْي وَخالتي
 2248_… _ فدع ذا وعد القوؿ في ىـر
 962_… _ فرّبت غارِة أسرعت فييا

 2432_… _ فعفوت عنيـ عفو غير ُمَثرّْبٍ 
 450_… _ فعيناي َطورًا تغرقاف مف البكاا

 1337_… _ َفَقْد َدَجا الميُؿ فييا ىيا
 738_… _ فقمُت لو لما َتَمّطى ِبُصمِبوِ 
 666_… _ فبل َتْجَيمينا أـ عمرو فإنَّنا

 1829_… _ فمـ تمفني فيًا ولـ تقؼ حجتي
 2358_… _ فميا ىباب في الزماـ كأنيا

 3062_… _ فمو حَصبْتُيـ بالفضاِا سحابةٌ 
 371_… _ فما إف ِطبَّنا جبٌف ولكف

 2187_… _ فما األـ التي ولدت قريشاً 
 1468_… _ فما ُقدَّ ِقدُّ الّسيِؼ ال ُمَتَضائؿٌ 

 1035_… _ فياب ضمراف منو حيُث ُيْوِزُعو
 194_… _ فوزُف كّؿ امرٍئ ما كاف ُيْحِسُنوُ 
 2778_… _ فوزف كؿ امرئ ما كاف يحسنو
 1719_… _ في بئر ال جور سرى وما شعر

 890_… _ في كؿ ُعوٍد َقَبٌس ونارٌ 



 

 

 463_… _ َفَيا َعَجبا َكْيَؼ اتََّفْقَنا َفَناِصبٌ 
حرؼ القاؼ 

 2949_… _ قتموا بنو أسد ربَّيـ
 664_… _ قد حصَّت البيضُة رأسي فما

 1962_… _ قد يقصر الُقؿُّ الفتى دوف ىمّْو
 110_… _ قؿ لمذي بصروؼ الدىر عيَّرنا

 2357_… _ قؿ لمغواني أما فيكف فاتكة
 2026_… _ قـو إذا عقدوا عقدًا لجارىـ

 2186_… _ قـو إذا لبسوا الحديد
حرؼ الكاؼ 

 2348_… _ كأف ذرى رأس المجيمر غدوة
 801_… _ كأفَّ قموَب الطير رطبًا ويابساً 

 922_… _ كأفَّ قموَب الطيِر في َقْعِر ُعشّْيا
 2126_… _ كأف مجر الرامسات ذيوليا
 2664_… _ كأف وغى الخموش بجانبيو

ٍة َنَبوُ   1643_… _ كأنَُّو ُدْمُمٌج ِمف ِفضَّ
 739_… _ كاف الشباب ردآًا قد َبِيْجُت بو
 3066_… _ كتمُت حبَّؾ حتى عنؾ تكرمةً 
 1296_… _ َكَفى ِبالّنْأي مف َأْسَماَا َكاِفي

 1023_… _ ِكبلنا ردَّ صاحَبُو ِبَغْيظٍ 
 1337_… _ َكْيَؼ البقاُا مع اختبلِؼ طبائعٍ 

(6/2425 )

 

ـُ والرماُح كأنَّيا  746_… _ كيَؼ التَّقّد
حرؼ البلـ 

ـُ ِمْف َرُجؿٍ   463_… _ ال َتْعَجِبي َيا َسْم
 1855_… _ ال تغررنؾ الثياب والصور

 2517_… _ ال َتْكِشَفْف عف مساوى الناس ما ستروا
 1129_… _ ال َتْنَو عف خمٍؽ وتأتي مثَمو



 

 

 1404_… _ ال يستوي مف يعمر المساجدا
 2260_… _ لبّْث قميبًل يمحؽ الييجا حمؿ
 1622_… _ َلدُف إَذا ُلوِيْنُت َسَيٌؿ ِمْعَطِفي
 2634_… _ لدف إذا لوينت سيؿ معطفي

 1420_… _ لذي الحمـ قبؿ اليـو ما تقرع العصا
 207_… _ َلَشتَّاف ما بيف اليزيديف في النَّدى
 336_… _ َلَعْمُر َأِبْيَؾ اْلَخْير يا عمُرو إنَّني

 625_… _ لعمرؾ إّف إلَّؾ مف قريشٍ 
 3084_… _ لعمرؾ إف قرص أبي خبيب

 517_… _ َلَعْمُرَؾ َما ِفي الموِت عاٌر عمى الَفتى
 598_… _ لقد ُأْظِمُؼ النفس عف َمْطَعـٍ 

ـَ اْلَقَباِئُؿ أفَّ َقوِمي  1610_… _ َلَقد َعِم
 3066_… _ لقد كنُت أعمو حبَّ ليمى فمـ يزؿ

َؾ َيا َنْيَج الَببلغِة ِمف  107_… _ هلل َدرُّ
 3061_… _ لو أنَّؾ ُتْمِقي َحْنَظبًل َفْوَؽ َىاِمَنا

 1155_… _ َلْو ِبغْيِر الماِا َحْمِقي َشِرؽٌ 
 2862_… _ ليس مف مات فاستراح بميت
 653_… _ ليَس مف ماَت فاستراَح بميتٍ 

حرؼ الميـ 
 1086_… _ ما أرى الموت يسبُؽ الموَت شياٌ 

 2339_… _ ما إف ندمت عمى سكوٍت مرة
 444_… _ ما زاُد فوؽ الزاِد ُخمؼ ضائعٌ 

ف عظمت  3005_… _ ما ناؿ منيـ بنو حرب وا 
 2918_… _ ما يجعؿ الُجدَّ الظَُّنوف الذي

 2391_… _ ماح الببلد لنا في أولّيتنا
 2660_… _ مستقبميف رياح الصيؼ تضربيـ

 2368_… _ مف طاؿ فوؽ منتيى بسطتو
 2841_… _ مف عمـ الناس ذاؾ خير أبٍ 
 205_… _ مف يكدني ِبَسّبي كنُت منو
ـُ لميدى ومصاببُ   707_… _ منيا معال

 791_… _ ميا الوحش اال أف ىاتا أوانٌس 



 

 

حرؼ النوف 
 972_… _ ناٍج طواه األيُف فما َوَجَفا

 3064_… _ نجوـُ سماا كمَّما غاَب كوكبٌ 
 450_… _ نحف جمعنا الناس باْلِمْمَطاطِ 

 1441_… _ َنِدْمُت َنَداَمَة اْلكْسِعّي َلمَّا
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 3066_… _ نرمي بأشباِحنا إلى ممؾ
 935_… _ نصحُت بني عوٍف فمـ يتقّبموا
 2619_… _ نمش بأعراؼ الجياد أكفنا

 108_… _ نيُج اْلَببَلَغِة َرْوٌض َزْىُرُه ُدَررٌ 
 107_… _ نيُج الببلغة نيٌج َمْيَيٌع ُجَددٌ 

حرؼ الياا 
 16_… _ ىذي المفاخر ال قعباف مف لبف

ْف َشِيُدوا ـُ اْلَخَضاِرـَ ِإْف َغاُبوا َواِ   1525_… _ ُى
 1972_… _ ىما يمبساف المجد أحسف لبسو

 340_… _ ُىَناِلَؾ َلْو َدَعْوَت أتاَؾ ِمنيـْ 
حرؼ الواو 

 1167_… _ وأْحَوى َحَوى رقّْي ِبرقة لْطِفوِ 
 3063_… _ وأرى الغواني ال يواصمف امرأً 
 178_… _ وأقبمت واليًا ثكمى عمى عجؿ
 720_… _ وأقبمت واليًا َثْكَمى عمى َعَجؿٍ 
ماً   851_… _ وأنا الذي ورد الكبلب مسوّْ

ْبَسالي بنيَّ بغيِر ُجرـٍ   1026_… _ واِ 
ذا ُتِصْبَؾ َخَصاَصٌة فاْصِبْر َلَيا  601_… _ وا 
ف بات وحشًا ليمة لـ يضؽ بيا  2243_… _ وا 
ف قؿَّ نفُعوُ  ّني عمى اْلَمْولى وا   369_… _ وا 

ني لمف سالمتـ أللوقة  2959_… _ وا 
 2725_… _ وابغض بغيضؾ بغضًا رويداً 



 

 

 187_… _ واعمـ بأف ذا الجبلؿ قد قدر
 974_… _ والتغمبّية في أفواه عورتيا

 1978_… _ والخاؿ ثوب مف ثياب الجياؿ
 1024_… _ والشمُس ُمْعِرَضٌة َتموُر كأنَّيا

 933_… _ وبينما المرُا في األحياِا مغتبطٌ 
 917_… _ وتجّمدي لمشامتيف ُأِرْيُيـُ 
 1595_… _ َوَتَجّمِدي ِلمشَّاِمِتْيَف ُأِرْيُيـ
 1458_… _ وجاٍر َساَر ُمْعَتِمدًا ِإَلْيُكـ

 958_… _ وحاربت ال َيْيؼ الشّْماؿ وآذنت
 2451_… _ وحسبؾ داًا أف تبيت ببطنة
 2712_… _ وحممؾ عزّّ إذا ما حممت

 1328_… _ َوَدْع َعْنَؾ َنْيبًا ِصْيَب في ُحُجراِتوِ 
 2454_… _ ودعوا نزاؿ فكنت أوؿ نازؿ

 1421_… _ وزعمت أنَّا ال حمـو لنا
 3079_… _ وعضَّ زماف يا ابف مرواف لـ يدعْ 

 2255_… _ وعيَّرىا الواشوف أني أحبيا
 605_… _ وفارقتؾ ِبَرْىٍف ال فكاؾ لو

 2084_… _ وفي الحمـ إدىاف وفي العفو دربة
 594_… _ وفي ِجْسـِ َراِعْيَيا ُشُحوٌب كأنَّوُ 
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 1443_… _ َوَقْد َأُكْوُف َعمى اْلَحاَجاِت َذا لَبثٍ 
 997_… _ وقد يحمُؿ السيَؼ المجّرَب ربُّو

ـَ السَّماِا تواقعاً   811_… _ وكأفَّ أْجرا
 3021_… _ وكائف ترى مف صامت لؾ معجب

 13_… _ وكفاه كونو لممصطفى
ـُ السيِؼ تدمَمو فيبرا  210_… _ وَكْم

 2766_… _ وكمـ السيؼ تدممو فيبرى
 2259_… _ وكـ سقت في آثاركـ مف نصيحة



 

 

 499_… _ وكنَّا َكاْلَحِرْيِؽ ِلِذْي َنَفاخٍ 
 417_… _ وكنُت إذا غمزُت قَناَة قوـٍ 
 2950_… _ ولئف عفوت ألغفوف جمبلً 
 2749_… _ وال تزاؿ عندىـ ضيفانو

 2470_… _ وال خير في حمـ إذا لـ تكف لو
 627_… _ وال خيَر في دفع الردى بمذلةٍ 
 3066_… _ ولديو َمْمِعْقَياِف واألدِب المفا

 332_… _ ولقد َأَضاَا َلَؾ الطريُؽ وَأْنَيَجت
 599_… _ ولقد أضاا لؾ الطريَؽ وأنيجت

 243_… _ ولمفؤاِد َوِجْيٌب تحت َأبيره
 2385_… _ ولو أف قومًا الرتفاع قبيمة

 372_… _ وما أدري َوَسْوَؼ إخاُؿ أدري
 1338_… _ َوَما زاَؿ معقواًل ِعَقاَؿ عف الندى

 615_… _ وما ىو إال أف ُأَراىا فجااة
 1591_… _ َوَما ىي ِإال َجْوَعٌة َقد َسَدْدُتيا

 2277_… _ وما ولد اإلنساف إال فؤاده
 843_… _ وُمْشِرُؼ األْقَطاِر َخاَض ِبحضِنوِ 

 2154_… _ َوُمْفِرىٍة َعْنٍس َقَدْرُت ِلَساِقيا
 52_… _ ومف يكف القاضي لو مف خصومو

 1829_… _ وميمو أطرافو في ميمو
 223_… _ ونجا ابُف خضراا الِعَجاِؿ حويرثٌ 

 1056_… _ ونحف أناٌس ال نرى القتؿ ُسبَّة
 1014_… _ ونشوُبيا فتتركنا مموكاً 

 1018_… _ ونكرـُ جارَنا ما داـ فينا
 2083_… _ وىـ إذا الخيؿ جالوا في كواثبيا
 1204_… _ وىـ الّسقاة إذا العشيرة َأْفَظَعتْ 

 1030_… _ وىفَّ تمفظف بو ألفاظاً 
 748_ … _ ويصيخ أحيانًا كما استم
 1137_… _ ويـو النّْساِر ويـو الِجَفارِ 

حرؼ الياا 
 2099_… _ يا ابنة عمي كتاب اهلل أخرجني



 

 

 2456_… _ يا بكر بكريف يا ِخْمب الكبد
 1089_… _ يا رسوَؿ المميِؾ إفَّ لساني

 71_… _ يا مف أياديو عندي غير واحدة
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 1238_… _ ُيِرْدَف ثراَا الماِؿ حيُث َعِمْمَنوُ 
 897_… _ ُيِردف ثراا الماؿ حيث َعِمْمَنوُ 

 1253_… _ يمدُّوف مف أيد عواٍص عواصـ
 3065_… _ يياب سيوَؼ اليند وىي حدائدٌ 

 
 قائمة بمراجع التحقيؽ

، "األحكاـ في الحبلؿ والحراـ، تأليؼ اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف بف القاسـ بف إبراىيـ
ى ـ، تقديـ محمد قاسـ الياشمي، منشورات 1420( 2ط)جمعو عمي بف أحمد بف أبي حريصة، 

. صعدة- اليمف - مكتبة التراث اإلسبلمي 
عبد اهلل بف زيد بف مسعود الياشمي المعروؼ بالشريؼ السيمقي، : األربعوف الحديث السيمقية، تأليؼ
- عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)تحقيؽ عبد اهلل بف حمود العزي، 

. األردف
اإلرشاد إلى نجاة العباد، تأليؼ القاضي العبلمة عبد اهلل بف زيد العنسي، تحقيؽ عبد السبلـ بف 

- ى ـ، منشورات مكتبة التراث اإلسبلمي 1421( 1ط)عباس الوجيو، ومحمد بف قاسـ الياشمي، 
. اليمف- صعدة 

إرشاد المؤمنيف إلى معرفة نيج الببلغة المبيف، تأليؼ السيد العبلمة يحيى بف إبراىيـ جحاؼ، تقديـ 
منشورات  (1ط)محمد حسيف الحسيني الجبللي، حققو وعمؽ عميو محمد جواد الحسيني الجبللي، 

. قـ- إيراف - دليؿ ما 
أساس الببلغة، تأليؼ جار اهلل محمود بف عمر الزمخشري، تحقيؽ عبد الرحيـ محمود، دار المعرفة 

. لبناف- بيروت - لمطباعة والنشر 
األساس في عقائد األكياس، تأليؼ اإلماـ المنصور باهلل القاسـ بف محمد بف عميعميو السبلـ، عمؽ 

- ى ـ، منشورات مكتبة التراث اإلسبلمي 1421( 3ط)محمد بف قاسـ بف عبد اهلل الياشمي، : عميو
 .صعدة- الجميورية اليمنية 
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اإلصباح في شرح المصباح، تأليؼ اإلماـ إبراىيـ بف محمد المؤيدي، تحقيؽ السيد العبلمة عبد 
 - ى1422( 1ط)- األردف - عماف - الرحمف بف حسيف شايـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 

2002 .
، تأليؼ اإلماـ المتوكؿ عمى اهلل أحمد بف (تحت الطبع)أصوؿ األحكاـ في أحاديث الحبلؿ والحراـ 

. سميمانعميو السبلـ
االعتبار وسموة العارفيف، تأليؼ اإلماـ الموفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ الشجري الجرجانيعميو 

- ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1421( 1ط)السبلـ، تحقيؽ عبد السبلـ بف عباس الوجيو 
. األردف- عماف 

االعتصاـ بحبؿ اهلل المتيف، تأليؼ اإلماـ المنصور باهلل القاسـ بف محمد بف عميعميو السبلـ، تقديـ 
بدوف )الحسف بف الحسف بف اإلماـ يحيى حميد الديف، بإشراؼ وتحقيؽ يحيى عبد الكريـ الفضيؿ، 

. األردف- عماف - ى ـ مطابع الجمعية العممية الممكية 1403 (رقـ طبعة
نوفمبر سنة  (6ط)بيروت - طبعة دار العمـ لممبلييف - األعبلـ، تأليؼ خير الديف الزركمي 

. ـ1984
ى ـ، مؤسسة اإلماـ 1420( 1ط)أعبلـ المؤلفيف الزيدية، تأليؼ السيد عبد السبلـ بف عباس الوجيو، 

. األردف- عماف - زيد بف عمي الثقافية 
. تأليؼ الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني- خ-أعبلـ نيج الببلغة 

اإلفادة في تأريخ األئمة السادة، تأليؼ اإلماـ الناطؽ بالحؽ أبي طالب يحيى بف الحسيف 
- صنعاا - دار الحكمة اليمانية - ى ـ 1417( 1ط)اليارونيعميو السبلـ، تحقيؽ محمد يحيى سالـ 

. اليمف
األمالي الخميسية، تأليؼ اإلماـ المرشد باهلل يحيى بف الحسيف بف إسماعيؿ الشجري الجرجانيعميو 

 . ى1403( 3ط)السبلـ، 
، "األمالي في الحديث، ويعرؼ بأمالي اإلماـ أحمد بف عيسى بف زيد ، ويسمى أيضًا كتاب العمـو

 .جمعو الحافظ محمد بف منصور المرادي
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، تأليؼ اإلماـ المؤيد برب العزة يحيى بف (الجزا األوؿ)االنتصار الجامع لمذاىب عمماا األمصار 
 (ـ2002-1422 1ط)حمزة الحسينيعميو السبلـ، تحقيؽ عبد الوىاب المؤيد، وعمي بف أحمد مفضؿ 

. األردف- عماف - مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 
طبع مع االعتصاـ بحبؿ )أنوار التماـ تتمة االعتصاـ، تأليؼ السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة 

(. مف ىذه القائمة (10)اهلل المتيف انظر الرقـ 
اإليضاح شرح المصباح، تأليؼ القاضي العبلمة أحمد بف يحيى بف أحمد حابس الصعدي، مراجعة 

. اليمف- صنعاا - دار الحكمة اليمانية - ى ـ 1420( 1ط)وتصحيب حسف بف يحيى اليوسفي 
البساط، تأليؼ الناصر لديف اهلل الحسف بف عمي الشيير بالناصر األطروشعميو السبلـ تحقيؽ عبد 

. اليمف- صعدة - مكتبة التراث اإلسبلمي  (1ط)الكريـ جدباف، 
بغية الطالب في تراجـ رجاؿ أمالي أبي طالب، تأليؼ السيد العبلمة محمد بف الحسف العجري، 

. ى ـ1422( 1ط)مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية  (1ط)
ترجمة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ البف عساكر، تحقيؽ محمد باقر 

. ـ1980( 1ط)بيروت - المحمودي، طبعة مؤسسة المحمودي لمطباعة والنشر 
ترجمة اإلماـ السبط الحسف بف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ البف عساكر، تحقيؽ محمد 

. ـ1980( 1ط)- بيروت - باقر المحمودي، طبعة مؤسسة المحمودي لمطباعة والنشر 
تحكيـ العقوؿ في تصحيب مسائؿ األصوؿ، تأليؼ الحاكـ الجشمي المحسف بف محمد بف كرامة، 

ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 2000 - ى1421( 1ط)تحقيؽ عبد السبلـ بف عباس الوجيو، 
 .األردف- عماف - 
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تصفية القموب مف درف األوزار والذنوب، تأليؼ اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة الحسيني، أعده 
( 1ط)لمطبع إسماعيؿ بف أحمد الجرافي، وأشرؼ عمى الطبع والتصحيب أحمد بف عمي الييصمي 

. اليمف- صنعاا - دار الحكمة اليمانية - ى ـ 1408
تكممة األحكاـ والتصفية مف بواطف اآلثاـ، تأليؼ اإلماـ الميدي لديف اهلل أحمد بف يحيى 

ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي 1422( 1ط)المرتضىعميو السبلـ تحقيؽ عبد اهلل حمود العزي 
. األردف- عماف - الثقافية 

تنبيو الغافميف عف فضائؿ الطالبييف، تأليؼ الحاكـ الجشمي المحسف بف محمد بف كرامة، تحقيؽ 
- اليمف - ى ـ، منشورات مركز أىؿ البيت لمدراسات اإلسبلمية 1421( 1ط)إبراىيـ يحيى الدرسي 

. صعدة



 

 

تيسير المطالب في أمالي اإلماـ أبي طالب، تأليؼ اإلماـ الناطؽ بالحؽ يحيى بف الحسيف 
الياروني، الممقب بأبي طالب، جمع وترتيب القاضي اإلماـ العالـ جعفر بف أحمد بف عبد السبلـ، 

- عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)تحقيؽ عبد اهلل بف حمود العزي، 
. األردف

درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية، تأليؼ القاضي العبلمة عبد اهلل بف محمد بف حمزة بف أبي 
عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)النجـ، تحقيؽ عبد اهلل حمود العزي، 

. األردف- 
رضاا الرحمف في الذكر والدعاا وتبلوة القرآف، تأليؼ السيد العبلمة عمي بف محمد العجري، تحقيؽ 

. األردف- عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)عبد اهلل حمود العزي، 
. (طبعات متعددة)السيرة النبوية، تأليؼ أبي محمد عبد الممؾ بف ىشاـ 

 .(طبعة قديمة)شرح المعمقات السبع، لمزوزني 
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شرح نيج الببلغة، تأليؼ عز الديف عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشيير بابف أبي الحديد، 
( 2ط)دار إحياا التراث العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، - تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ 

. ى ـ1385
. شرح نيج الببلغة، تأليؼ ميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني

شواىد التنزيؿ لقواعد التفضيؿ، تأليؼ عبيد اهلل بف عبد اهلل بف أحمد المعروؼ بالحاكـ الحسكاني، 
. ى ـ1393( 1ط)بيروت - تحقيؽ محمد باقر المحمودي، منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات 

، تأليؼ السيد العبلمة إبراىيـ بف القاسـ بف اإلماـ المؤيد باهلل (القسـ الثالث)طبقات الزيدية الكبرى 
ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد 1421( 1ط)محمد بف اإلماـ القاسـ، تحقيؽ عبد السبلـ بف عباس الوجيو، 

. األردف- عماف - بف عمي الثقافية 
القاموس المحيط، تأليؼ العبلمة المغوي مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروزآبادي، تحقيؽ مكتب 

ى ـ، مؤسسة 1416( 5ط)تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ محمد نعيـ العرقسوسي، 
. لبناف- بيروت -الرسالة 

الطبعة األولى . تأليؼ حسف بف فرحاف المالكي (المذىب الحنبمي نموذجاً )قرااة في كتب العقائد 
. األردف- عماف - مركز الدراسات التأريخية . ى ـ1421

، تأليؼ أبي محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف ىشاـ األنصاري، (وشرحو)قطر الندى وبؿ الصدى 
تحقيؽ محمد محيي الديف، ومعو كتاب سبيؿ اليدى بتحقيؽ شرح قطر الندى، تأليؼ محمد محيي 



 

 

. الديف عبد الحميد
الكاشؼ لذوي العقوؿ عف وجوه معاني الكافؿ بنيؿ السؤؿ، تأليؼ السيد العبلمة أحمد بف محمد بف 

اليمف - ى ـ، منشورات مكتبة التراث اإلسبلمي 1421( 2ط)لقماف، تحقيؽ عبد الكريـ أحمد جدباف، 
 .صعدة- 
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الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ، تأليؼ أبي القاسـ محمود بف عمر 
- ى ـ، دار إحياا التراث العربي 1421( 2ط)الزمخشري الخوارزمي، تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدي، 

. لبناف- بيروت 
لساف العرب المحيط، تأليؼ العبلمة محمد بف مكـر بف عمي المعروؼ بابف منظور، إعداد 

. لبناف- بيروت - دار لساف العرب - وتصنيؼ يوسؼ خياط 
لوامع األنوار في جوامع العمـو واآلثار، تأليؼ السيد العبلمة مجد الديف بف محمد بف منصور 

. اليمف- صعدة - مكتبة التراث اإلسبلمي - ى ـ 1414( 1ط)المؤيدي 
مجمع الفوائد المشتمؿ عمى بغية الرائد وضالة الناشد، تأليؼ السيد العبلمة مجد الديف بف محمد بف 

. اليمف- صنعاا - دار الحكمة اليمانية - ى ـ 1418( 1ط)منصور المؤيدي 
تحقيؽ عبد اهلل حمود " المجموع الفقيي والحديثي، تأليؼ اإلماـ األعظـ زيد بف عمي بف الحسيف

. األردف- عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)العزي، 
( 1ط)مجموع كتب ورسائؿ اإلماـ القاسـ بف إبراىيمعميو السبلـ تحقيؽ عبد الكريـ أحمد جدباف، 

. اليمف- صنعاا - دار الحكمة اليمانية - ى ـ 1422
تحقيؽ عبد اهلل بف محمد " مجموع رسائؿ اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف بف القاسـ

الشاذلي، تقديـ السيد العبلمة المجتيد أبي الحسيف مجد الديف بف محمد بف منصور المؤيدي، 
. األردف- عماف - بدوف تأريخ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية -الطبعة األولى 

تحقيؽ × مجموع كتب ورسائؿ اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف 
 .صعدة- الجميورية اليمنية - ى ـ، مكتبة التراث اإلسبلمي 1423( 1ط)عبد الكريـ أحمد جدباف 
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( 1ط)مجموع كتب ورسائؿ اإلماـ محمد بف القاسـ الرسيعميو السبلـ تحقيؽ عبد الكريـ أحمد جدباف، 
. صعدة- الجميورية اليمنية - ى ـ، منشورات مكتبة التراث اإلسبلمي 1423

، تأليؼ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بف حمزةعميو السبلـ تحقيؽ عبد (2)المجموع المنصوري 
- األردف - مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية - ى ـ 1422( 1ط)السبلـ بف عباس الوجيو، 

. عماف
، تأليؼ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بف حمزةعميو السبلـ تحقيؽ (القسـ الثاني)المجموع المنصوري 

- األردف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1423( 1ط)عبد السبلـ بف عباس الوجيو، 
. عماف

بيروت - مختار الصحاح، تأليؼ العبلمة محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي، طبعة دار القمـ 
. لبناف- 

مسند شمس األخبار المنتقى مف كبلـ النبي المختار، تأليؼ الشيخ عمي بف حميد القرشي، وعمى 
ىامشو حاشية كشؼ األستار عف أحاديث شمس األخبار، تأليؼ السيد العبلمة محمد بف حسيف 

. اليمف- صنعاا - ى ـ، منشورات مكتبة اليمف الكبرى 1407( 1ط)الجبلؿ، 
، (الجزا األوؿ)المصابيب الساطعة األنوار في تفسير أئمة أىؿ البيت األطيار وشيعتيـ األبرار 

تأليؼ عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ الشرفي، تحقيؽ محمد قاسـ الياشمي وعبد السبلـ بف عباس 
. صعدة- الجميورية اليمنية - ى ـ، منشورات مكتبة التراث اإلسبلمي 1418( 1ط)الوجيو، 

المصابيب في السيرة، تأليؼ اإلماـ أبي العباس أحمد بف إبراىيـ بف الحسف بف إبراىيـ الحسني، 
تحقيؽ عبد اهلل بف عبد اهلل بف أحمد الحوثي، تقديـ شيخ اإلسبلـ العبلمة المجتيد مجد الديف 

 .األردف- عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)المؤيدي، 
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ى ـ، 1421( 1ط)معجـ رجاؿ االعتبار وسموة العارفيف، تأليؼ السيد عبد السبلـ بف عباس الوجيو، 
. األردف- عماف - مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 

مطابع دار - جميورية مصر العربية - القاىرة - المعجـ الوسيط، إعداد مجمع المغة العربية 
. ى ـ1393المعارؼ بمصر، 

مناقب اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالبعميو السبلـ تأليؼ الحافظ محمد بف سميماف الكوفي، 
- قـ -  مجمع إحياا الثقافة اإلسبلمية - ى1412محـر الحراـ  (1ط)تحقيؽ محمد باقر المحمودي، 

. إيراف
المنية واألمؿ في الممؿ والنحؿ، تأليؼ اإلماـ الميدي أحمد بف يحيى المرتضىعميو السبلـ تحقيؽ 



 

 

. سوريا- دمشؽ -  دار الندى ، ى1410سنة  (2ط)محمد جواد مشكور، 
مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالبعميو السبلـ، تصنيؼ الفقيو أبي الحسف عمي بف محمد 

الواسطي الجبلني الشافعي، الشيير بابف المغازلي، إعداد المكتب العالمي لمبحوث، بدوف رقـ لمطبعة 
. لبناف- بيروت - وال تأريخ، منشورات دار الحياة 

الروضة الندية في شرح التحفة العموية، تأليؼ السيد العبلمة البدر المنير محمد بف إسماعيؿ األمير، 
بدوف رقـ لمطبعة وال تأريخ الطبع، المكتبة اإلسبلمية، وبمقدمتو ترجمة لممؤلؼ حررت في شير 

. ى بقمـ عبد الكريـ بف إبراىيـ األمير1373شعباف سنة 
ـ، منشورات دار الكممة 1988سنة (3ط)معجـ البمداف والقبائؿ اليمنية، إعداد إبراىيـ أحمد المقحفي، 

. اليمف- صنعاا - 
تأليؼ أحمد بف موسى الطبري × المنير عمى مذىب اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف 

ـ، منشورات مركز 2000-1421رضي اهلل عنو، تحقيؽ عمي سراج الديف عدالف، الطبعة األولى 
 .صعدة- اليمف - أىؿ البيت لمدراسات اإلسبلمية 

(6/2436 )

 

مطمب اآلماؿ في إيقاظ جيمة العماؿ مف سنة الضبلؿ، تأليؼ القاضي العبلمة الحسيف بف ناصر 
بف عبد الحفيظ بف عبد اهلل النسائي الشرفي اليمني، المعروؼ بالميبل، تحقيؽ عبد اهلل بف عبد اهلل 

. األردف- عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1422( 1ط)الحوثي، 
بدوف رقـ لمطبعة وال )فاطمة الزىراا والفاطميوف، تأليؼ األستاذ األديب الكبير عباس محمود العقاد 

. لبناف- بيروت - منشورات المكتبة العصرية  (تأريخ الطبع
الناسخ والمنسوخ مف القرآف الكريـ، تأليؼ اإلماـ المجتيد عبد اهلل بف الحسيف بف القاسـ بف إبراىيـ 

ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي 1422( 1ط)،تحقيؽ عبد اهلل بف عبد اهلل أحمد الحوثي، "الرسي
. األردف- عماف - الثقافية 

الروضة البيية في المسائؿ المرضية شرح نكت العبادات، تأليؼ العبلمة شمس الديف جعفر بف 
( 2ط)أحمد بف أبي يحيى عبد السبلـ رحمو اهلل ورضي عنو، تقديـ األستاذ أحمد بف محمد الشامي، 

. اليمف- صنعاا - ى ـ، مكتبة اليمف الكبرى 1408
النياية في غريب الحديث واألثر، تأليؼ مجد الديف المبارؾ بف محمد الجزري ابف األثير، تحقيؽ 

- بيروت - دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع - محمود محمد الطناجي وطاىر أحمد الزاوي 
. لبناف

. (طبعات متعددة)نيج الببلغة بشرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده 



 

 

مآثر األبرار في تفصيؿ مجمبلت جواىر األخبار، ويسمى المواحؽ الندية بالحدائؽ الوردية، تأليؼ 
القاضي العبلمة محمد بف عمي بف يونس الصعدي المعروؼ بابف فند، تحقيؽ عبد السبلـ بف عباس 

عماف - ى ـ، مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 1423( 1ط)الوجيو، وخالد قاسـ محمد المتوكؿ، 
 .األردف- 

(6/2437 )

 

( 3ط(التحؼ شرح الزلؼ، تأليؼ السيد العبلمة مجد الديف بف محمد بف منصور المؤيدي، 
. اليمف- صنعاا - ى ـ، مكتبة بدر لمطباعة والنشر والتوزيع 1417

( 3ط)رضاا رب العباد الفاتب باب كنز الرشاد، تأليؼ القاضي العبلمة محمد بف مطير الغشـ، 
.  مكتبة اليمف الكبرى، ى1401

منياج الوصوؿ إلى معيار العقوؿ في عمـ األصوؿ، تأليؼ اإلماـ الميدي لديف اهلل أحمد بف يحيى 
ى ـ، دار الحكمة 1412( 1ط)المرتضى، دراسة وتحقيؽ الدكتور أحمد عمي مطير المأخذي، 

. صنعاا- اليمف - اليمانية لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف 
شرح شذور الذىب في معرفة كبلـ العرب، تأليؼ عبد اهلل بف يوسؼ األنصاري المعروؼ بابف 

ىشاـ، ومعو كتاب منتيى األرب بتحقيؽ شرح شذور الذىب، تأليؼ محمد محيي الديف عبد الحميد 
. (مجيوؿ الطبعة وتأريخيا ومكانيا)

( 1ط)موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ، إعداد أبي ىاجر محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ، 
. لبناف- بيروت - عالـ التراث - ـ 1989 (أغسطس)ى آب 1410/محـر/3

بتحقيؽ الدكتور طو  (طبعة قديمة)المغني، تأليؼ قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد اليمداني 
. حسيف

ىداية الراغبيف إلى مذىب العترة الطيبيف، تأليؼ العبلمة اليادي بف إبراىيـ الوزير، تحقيؽ عبد 
. اليمف- صعدة - ى ـ، منشورات مركز أىؿ البيت لمدراسات اإلسبلمية 1423( 1ط)الرقيب حجر، 

ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، تأليؼ األمير الحسيف بف بدر الديف، تحقيؽ الدكتور 
- صنعاا - ى ـ، مكتبة بدر لمطباعة والنشر والتوزيع 1420( 1ط)المرتضى بف زيد المحطوري، 

. اليمف
 
n 

القطب الثالث في المختار مف الحكـ واألجوبة لممسائؿ والكبلـ القصير مف كبلـ أمير المؤمنيف كـر 
 _… _ اهلل وجيو الخارج في سائر أغراضو ومقاصده
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ومف خبر ضرار بف ضمرة الضبابّي منسوب إل ى بني ضباب، عند دخولو عمى معاوية، وسؤالو عف 
_ … _ أمير المؤمنيف

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ لمسائؿ وىو األصبغ العدواني
_ … _ كبلمو لكميؿ بف زياد النخعي

_ … _ ذكر شيا مف اختيار غريب كبلمو المحتاج إل ى تفسير
_ … _ وقاؿ لكاتبو عبيد اهلل بف أبي رافع

_ … _ قمَّما اعتدؿ بو المنبر إال قاؿ أماـ خطبتو (ع)وروي أنو 
_ … _ ما يكوف بالزيادة: الضرب األوؿ
_ … _ ما يكوف بالمساواة: الضرب الثاني
_ … _ ما يكوف بالنقصاف: الضرب الثالث

_ … _ يتمو ذلؾ زيادة مف نسخة كتبت عمى عيد المصنؼ
_ … _ نقوش خواتيـ أمير المؤمنيف وخواتيمو أربعة

_ … _ الفص األوؿ لمصبلة
_ … _ الفص الثاني لمحرب
_ … _ الفص الثالث لمقضاا

_ … _ الفص الرابع لمختـ
_ … _ فيارس الكتاب

_ … _ فيرس اآليات: أوالً 
_ … _ ثانيًا فيرس األحاديث

_ … _ فيرس األعبلـ المترجـ ليـ: ثالثاً 
_ … _ رابعًا فيرس األشعار
_ … _ قائمة بمراجع التحقيؽ

 3205_… _ فيرس المحتويات
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